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ค�ำน�ำ
การท�ำหน้าที่ตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็นการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม ก�ำกับดูแลหน่วย ตลอดจนก�ำลังพล
ให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการและปฏิ บั ติ ต นด้ ว ยความสุ จ ริ ต ถู ก ต้ อ ง และยุ ติ ธ รรม ส่ ง ผล
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา ท�ำให้
การท�ำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ
ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีขึ้นไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า
เพราะต้องท�ำหลายกรณีพร้อมกัน
คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ
และการสืบสวนสอบสวนแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายอ�ำนวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�ำงานหรือควบคุมก�ำกับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ำกัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�ำเป็น ๔ เล่ม ได้แก่
เล่ม ๑ การตรวจกิจการทั่วไป ในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร
และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
เล่ม ๒ การตรวจกิจการทัว่ ไป ในเรือ่ งการบริการก�ำลังพล การรักษาความปลอดภัย
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ำกาย ประจ�ำหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง และมาตรการประหยัดพลังงาน
เล่ม ๓ การตรวจการจัดหา หลักการจัดหาพัสดุ และ ขัน้ ตอนจัดหา พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เล่ม ๔ เกีย่ วกับการสืบสวนสอบสวน ในเรือ่ งกฎหมายทีค่ วรรู้ และการตรวจกิจการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�ำทหาร กิจการสายงานสัสดี
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ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการที่ตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา
ไว้ดว้ ยกัน เพิม่ เติมด้วยข้อบกพร่องทีพ่ บบ่อย เพือ่ ให้หน่วยเพิม่ ความระมัดระวัง ในรายการ
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น
กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น
ประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกทัง้ แก่ผบู้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง และผูส้ นใจ
ทั่วไป ได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ
เพื่อน�ำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป
กรมจเรทหารบก
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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สารบัญ
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กล่าวทั่วไป

หน้า

การเตรียมการรับตรวจ

๓

การตรวจเรือนจ�ำทหาร

๑๑

การตรวจสายงานสัสดี

๔๓

การสืบสวนสอบสวน

๖๙

การปฏิบัติเมื่อทหารกระท�ำหรือเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา

๙๓

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

๑๒๓

บันทึกข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย

๒๖๗

โครงสร้างระบบการตรวจเลือกและระบบบัญชีเอกสารตรวจเลือก

๒๘๗

แบบพิมพ์สายงานสัสดี

๒๙๑
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กล่าวทั่วไป
๑. ประวัติความเป็นมา
กิจการจเรทหารบก : เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ได้ทรงจัดตัง้ “จเรทัพบก”
ขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับต�ำแหน่ง “จเรทัพบก” มีหน้าทีต่ รวจราชการทหาร
ทัว่ ไป และพระองค์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนีต้ ลอดมาจนเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ
เฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธยว่ า พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาวชิ ร าวุ ธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้วา่ ทรงเป็นจเร
ทัพบกเป็นพระองค์แรก และนับได้วา่ พระองค์ทา่ น เป็นต้นก�ำเนิดของกิจการจเร
และกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้
๒. วิสัยทัศน์
กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยหลักของกองทัพบกมีความเป็นเลิศในการตรวจ
ราชการและสืบสวนสอบสวน สามารถรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในยุ ค โลกาภิ วัฒ น์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติร าชการให้ กั บ
หน่วยทหารและก�ำลังพลของกองทัพบก โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใส สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หน่วยทหารและประชาชน
๓. ภารกิจ
๓.๑ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจราชการ สื บ สวนและสอบสวน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
๓.๒ สื บ สวนสอบสวน และพิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ และการ
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก
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๔. ภารกิจแถลงใหม่
๔.๑ ด�ำเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
๔.๒ ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
๔.๓ พั ฒ นาบุ ค ลากรในสายงานจเร และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ
๕. การจัด ในหน้าที่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณธรรม
และอุดมการณ์
กรมจเรทหารบก
แผนกการเงิน
กองธุรการ

กองแผน

แผนกสารบรรณ

แผนกแผน

แผนกบริการ
แผนกธุรการและกำาลังพล

กองตรวจกิจการทัว่ ไป กองตรวจการจัดหา

กองสืบสวนสอบสวน

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกงบประมาณ

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจการจัดซือ้

แผนกสืบสวนสอบสวน

แผนกวิชาการ

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. การจัด
๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์
๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
และการสั
่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ
๖.๑
ผบ.ทบ.การปฏิ
ดังนี้ บัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ
๖.๑ การปฏิบตั งิ านในหน่
กระดัาบงเคร่
ของ ทบ.
ข้อบังคับ และสายการบั
งคับบัญวยทุชาอย่
งครัต้ดองยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยทีม่ คี ลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล
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๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยทีม่ คี ลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการปรนนิบัติ
บ�ำรุง ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มสี ภาพทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจ และไม่มี
การรั่วไหล ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ. หากมีขอ้ บกพร่องและมีการสูญหาย เจ้า
หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ จะต้องรับผิดชอบทางวินยั
ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง
๖.๓ ให้ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยกวดขั น ให้ ก� ำ ลั ง พลตรวจสอบสมุ ด ประวั ติ ข อง
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพื่อสิทธิของก�ำลังพล รวมทั้งดูแลสิทธิต่าง ๆ
ทีก่ ำ� ลังพลจะได้รบั กรณีทกี่ ารด�ำเนินการด้านสิทธิกำ� ลังพลล่าช้าให้แจ้งก�ำลังพล
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
๖.๔ ให้ผบู้ งั คับหน่วยได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สมกับเป็น
หน่วยทหารที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการอื่น
และประชาชน
๖.๕ ให้หน่วยทีม่ คี ลังสิง่ อุปกรณ์อยูใ่ นความรับผิดชอบได้มกี ารบริหารจัดการ
ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดท�ำรายการการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
รวมทั้งส�ำรวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และไม่จ�ำเป็นต้อง
จัดหามาเพิ่มเติม ให้งดเว้นการจัดหา และสิ่งอุปกรณ์ใดที่ขาดแคลนก็ให้
ด�ำเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
๖.๖ หน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจอยู่ในระดับตํ่าในปีที่ผ่านมา
จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยด่ ว น การตรวจทุ ก หน่ ว ยจะต้ อ งมี ผ ล
การประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐
๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ำมาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

๖.๘ การจั ด หาสิ่ ง อุ ป กรณ์ แ ละยุ ท โธปกรณ์ ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการ
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทั้งด้านชนิดและจ�ำนวนที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็น
และความสิน้ เปลืองในการใช้งาน การจัดซือ้ จัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
๖.๙ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ และการ
ปลดทหารกองประจ� ำ การ ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การด้ ว ยความ
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส
๖.๑๐ ให้ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยทุ ก ระดั บ ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลสวั ส ดิ ก าร
ของก�ำลังพลชั้นผู้น้อยและด�ำเนินการด้านสิทธิก�ำลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้
คุณภาพชีวิตของก�ำลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๖.๑๑ การบริหารกองทุนชุมชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์ต่อก�ำลังพลอย่างแท้จริง
๖.๑๒ การบริ ห ารจั ด การ สป.๕ ต้ อ งมี ก ารหมุ น เวี ย นน� ำ มาใช้ แ ละ
ลดจ�ำนวนที่คงไว้ที่หน่วยลง เพื่อลดภาระการดูแลรักษาของหน่วยใช้และ
สามารถน�ำกระสุนมูลฐานส่วนทีม่ คี วามเร่งด่วนต�ำ่ ไปใช้ในการบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์ต่อไป
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¢â “ √“™°“√∑’Ë ¡’ μ”·Àπà ß μ—È ß ·μà ºŸâ ∫— ß §— ∫ °Õßæ— π
ºŸâ∫—ß§—∫°“√°√¡ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ¿“¬„π ı «—π
¢â“√“™°“√∑’Ë¡’μ”·Àπàßμ—Èß·μà ºŸâ∫—≠™“°“√°Õßæ≈
¢÷Èπ‰ª À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“ ¿“¬„π ˜ «—π
‡«âπ·μàºŸâ§√Õßμ”·Àπàß¥—ß°≈à“«‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë§≈—ß
´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—≠™’æ— ¥ÿ ·≈–æ— ¥ÿ„π§≈—ß‚¥¬μ√ß®÷ß„Àâ¬◊¥
‡«≈“„π°“√√—∫- àßÀπâ“∑’ËÕÕ°‰ª‰¥â‰¡à‡°‘π Òı «—π ∂â“√“¬„¥
¡’§«“¡®”‡ªìπ®–μâÕß„™â‡«≈“„π°“√√—∫- àßÀπâ“∑’Ë‡°‘π°”Àπ¥
„π¢âÕπ’È °Á„Àâ√“¬ß“π¢ÕÕπÿ¡—μ‘ºŸâ —Ëß¬â“¬‡ªìπ√“¬Ê ‰ª .........
¢âÕ ÒÒ °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√√—∫- àß
Àπâ“∑’Ë
ÒÒ.Ò „Àâ ºŸâ à ß ®— ¥ ∑”∫— ≠ ™’ à ß Àπâ “ ∑’Ë ‡ ©æ“–„π°Õß
∫—ß§—∫°“√À√◊Õ‡©æ“–„π à«π∑’Ëμπ√—∫º‘¥™Õ∫‚¥¬μ√ß ‡™àπ
∫—≠™’°”≈—ßæ≈ ∫—≠™’Õ“«ÿ∏ ∫—≠™’°“√‡ß‘π ∫—≠™’ ß‘Ë Õÿª°√≥åμ“¡
“¬¬ÿ∑∏∫√‘°“√μà“ß Ê ·≈–∫—≠™’Õ◊Ëπ Ê ‡©æ“–∑’Ë®”‡ªìπμ“¡
®”π«π´÷Ëß‡ªìπ®√‘ß„π«—π∑’Ë√—∫- àßÀπâ“∑’Ë ”À√—∫‡ß‘πºŸâ àß∑’Ë¡’
Õ”π“® ß—Ë °“√‡∫‘°®à“¬‡ß‘π°—∫ºŸ¡â À’ πâ“∑’√Ë °— …“‡ß‘πμâÕß∑”∫—≠™’
√—∫- àß ·≈–μ√«® Õ∫‡ß‘π„π∫—≠™’¥â«¬
ÒÒ.Ú ‡¡◊Ë Õ ‰¥â μ √«®√— ∫ ∂Ÿ ° μâ Õ ß·≈â « „Àâ ºŸâ à ß ·≈–ºŸâ √— ∫
∫—π∑÷°‰«â∑â“¬∫—≠™’√—∫- àßÀπâ“∑’Ë«à“‰¥âμ√«®√—∫∂Ÿ°μâÕß·≈â«
·≈–≈ß™◊ÕË ºŸ√â ∫— ‰«â ·μà∂“â ¡’°“√§≈“¥‡§≈◊ÕË π‡°‘¥¢÷πÈ °Á„Àâ∫π— ∑÷°
ไว้„ในบั
ชื่อ่อ ผู้รâ√ับ—∫ ผูºŸ้สâ ่งàßกั°—บ∫เจ้‡®âา“หน้
เกีË¬่ย«¢â
วข้Õอßง
‰«â
π∫—ญ
≠ชี™’นπั้น—Èπและลงชื
·≈–≈ßπ“¡ºŸ
Àπâา“∑’ทีË´่ซ÷Ëßึ่ง‡°’
แล้«ว√—รั∫บ-ส่งàßกั°—πน„Àâ
ให้‡เสร็√Á®จ‰ª¢—
ไปชัÈπ้นÀπ÷
หนึËß่ง°àก่Õอπน ต่μàอÕจากนั
·≈â
®“°π—้ÈπนºŸผูâ√้ร—∫ับμâต้Õอßง
√’∫√“¬ß“π„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‚¥¬μ√ß∑√“∫‚¥¬‡√Á«
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√“¬°“√

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μการตรวจการจั
‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
Ë‘ß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡àæ∫À≈—°∞“π°“√√—∫- àßÀπâ“∑’Ë
¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë àß°”≈—ß ·≈–‡®â“Àπâ“∑’Ë§≈—ß
ë μ√«®¥ŸÀπ—ß ◊Õ√“¬ß“π°“√√—∫- àßÀπâ“∑’Ë μ“¡ “¬°“√
∫—ß§—∫∫—≠™“
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√√—∫- ßà Àπâ“∑’„Ë π‡«≈“ ¬â“¬
‡≈◊ÕË π ≈¥ ª≈¥ ·≈–∫√√®ÿ æ.». ÚıÙ ≈ß Ò¯ °.¬. Ù ¢âÕ ÒÚ
¢âÕ ÒÚ ∫—≠™’√—∫- àßÀπâ“∑’Ë „Àâ∑”‡ªìπ Û ™ÿ¥ ‡°Á∫‰«â ≥
∑’Ë∑”°“√‡ªìπÀ≈—°∞“π Ò ™ÿ¥ ºŸâ àß‡°Á∫√—°…“‰«â Ò ™ÿ¥ Õ’° Ò
™ÿ¥ ºŸ√â ∫— π”‡ πÕºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“ ‚¥¬μ√ß∑√“∫ ¿“¬„π ˜ «—π
π—นับ∫ตัμ—ง้ Èßแต่
·μàว«นั —πที∑’ร่ Ë√บั —∫-ส่- งàหน้
ßÀπâาที“∑’แ่ Ëล้·≈âวเสร็
«‡ จ√Á®เช่น°“√√—
การรั∫บ--ส่àßงÀπâ
หน้“า∑’ทีË„ใ่ นπ
ระดับ∫ นขต.ทบ.
รบั √หน้
าทีใ“่ หม่
ล้ว·ให้
√–¥—
π¢μ.∑∫.เมื‡¡◊อ่ ËÕผูºŸร้ บัâ√ได้
—∫‰¥â
—∫Àπâ
∑’Ë„แÀ¡à
≈â«เสนอรายงานถึ
„Àâ√“¬ß“π∂÷งß
∑∫. ºà“π °æ.∑∫. ¿“¬„π ˜ «—π æ√âÕ¡∑—Èß·π∫∫—≠™’
°”≈—ßæ≈ ∫—≠™’‡ß‘π ∫—≠™’ ß‘Ë Õÿª°√≥å “¬μà“ß Ê À√◊Õ∫—≠™’Õπ◊Ë Ê
∑’Ë®”‡ªìπ ‡¡◊ËÕ º∫.∑∫. ∑√“∫·≈â« „Àâ·¬°∫—≠™’μà“ß Ê „Àâ
Àπà«¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß §◊Õ ∫.∑∫., °ß.∑∫., ·≈– °∫.∑∫. μ√«®
สอบความถู
เป็‡นªìหลั
ไป
Õ∫§«“¡∂Ÿ°กต้μâอÕงและเก็
ß·≈–‡°Á∫บ‰«â
πÀ≈—กฐานไว้
°∞“πμàตÕ่อ‰ª
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ºŸâ àß‡ªìπºŸâ√“¬ß“πÀ√◊Õ ºŸâ àß·≈–
ºŸâ√—∫√à«¡°—π‡ªìπºŸâ√“¬ß“π∑’Ë∂Ÿ°μâÕß §◊Õ ºŸâ√—∫‡ªìπºŸâ√“¬ß“π
■

Ò.Ú °“√√“¬ß“π
°“√√—∫- àßÀπâ“∑’Ë

Ú. °“√∫—ß§—∫∫—≠™“
·≈–°“√§«∫§ÿ¡
Ú.Ò °“√ªØ‘∫—μ‘
¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë‡√◊Õπ®”
กรมจเรทหารบก
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รายการ
√“¬°“√

10

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

Ú.Ò.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°º≈°“√μ√«® À√◊Õ§” —Ëß·μàßμ—ÈßºŸâμ√«®
μ√«®‡√◊Õπ®”
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ Ò ·≈– Ò.Ò
¢âÕ Ò ºŸผูâ∫้บ—≠
™“°“√‡√◊Õอπ®”¡’
“∑’Ë¥—ßาπ’ทีÈ ่ดังนี้
ัญชาการเรื
นจ�ำมีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
Ò.Ò μ√«®°“√‡√◊Õπ®”Õ¬à“ßπâÕ¬‡¥◊Õπ≈–Àπ÷ßË §√—ßÈ
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’§” —Ëß·μàßμ—ÈßºŸâμ√«®‡√◊Õπ®”
·∑π ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®”
Ú.Ò.Ú
ë μ√«®¥Ÿ√–‡∫’¬∫ª√–°Õ∫‡≈’È¬ß ·≈–À≈—°∞“π°“√®à“¬‡ß‘π
√–‡∫’¬∫°“√‡≈’È¬ß
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
Õ“À“√·≈–°“√®à“¬
À¡«¥ Û ¢âÕ Ò ·≈– Ò.Ú
ัญ™“°“√‡√◊
ชาการเรืÕอπ®”¡’
นจ�ำมีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
‡∫’È¬‡≈’È¬ßºŸâμâÕß¢—ß
¢âÕ Ò ºŸผูâ∫้บ—≠
“∑’Ë¥—ßาπ’ทีÈ ่ดังนี้
Ò.Ú ‡ªìπºŸâ«“ß√–‡∫’¬∫°“√‡≈’È¬ßÕ“À“√ ·≈–°“√
ยเบีÈ¬้ย‡≈’เลีÈ¬้ยßºŸ
งแก่âμâÕผß¢—
ู้ต้อßงขัง
®àจ่“า¬‡∫’
Ú.Ò.Û °“√ ë ¥Ÿ ¿“æ¿Ÿ¡∑‘ »— πå¢Õß‡√◊Õπ®”, ‡√◊Õπ¢—ß, ÀâÕßπÈ”, ÀâÕß «â ¡
ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“
‚√ß‡≈’È¬ß ·≈–æ◊Èπ∑’Ë‚¥¬√Õ∫
‡√◊Õπ®”
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ Ò ·≈– Ò.Ù
ัญ™“°“√‡√◊
ชาการเรืÕอπ®”¡’
นจ�ำมีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
¢âÕ Ò ºŸผูâ∫้บ—≠
“∑’Ë¥—ßาπ’ทีÈ ่ดังนี้
Ò.Ù ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“‡√◊Õπ®” „Àâ¡’§ÿ≥¿“æ·≈–
ª√– ‘∑∏‘¿“æ„π∑ÿ° Ê ¥â“π
Ú.Ò.Ù °“√ ë μ√«®¥Ÿ ¡ÿ¥μ√«®‡¬’Ë¬¡
∫—π∑÷°°“√μ√«®‡¬’Ë¬¡ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
À¡«¥ Ú˜ ¢âÕ ÒÚÙ
¢âÕ ÒÚÙ ‡√◊Õπ®”μâÕß®—¥„Àâ¡’ ¡ÿ¥∫—π∑÷° ”À√—∫ºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“∑’Ë¡“μ√«®‡¬’Ë¬¡ ·≈– ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√μ√«®Õπ“¡—¬
14
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รายการ
√“¬°“√

Ú.Ò.ı °“√
®—¥∑”ª√–«—μ‘Õ“™≠“°√
¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß§¥’Õ“≠“

Ú.Ò.ˆ °“√
√“¬ß“π¢âÕ¡Ÿ≈ª√–«—μ‘
Õ“™≠“°√

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μการตรวจการจั
‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
·≈–°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß ”À√—∫·æ∑¬å∑’Ë¡“μ√«®
μ≈Õ¥®π ¡ÿ¥∫—≠™’ ‘Ëß¢Õß¢ÕßÀπà«¬
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’ ¡ÿ¥μ√«®‡¬’Ë¬¡
ë μ√«®¥Ÿ·øÑ¡ª√–«—μ‘Õ“™≠“°√¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß§¥’Õ“≠“∑’Ë
π“¬∑À“√ ◊∫ «π Õ∫ «π®—¥∑”
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ ÒÚ ·≈– ÒÚ.Û
¢âÕ ÒÚ π“¬∑À“√ ◊∫ «π Õ∫ «π¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
ÒÚ.Û ®—¥∑”ª√–«—μÕ‘ “™≠“°√¢ÕßºŸμâ Õâ ß¢—ß§¥’Õ“≠“
‡°’¬Ë «°—∫Õ“™≠“°√√¡ (μ“¡·∫∫∑’°Ë ”Àπ¥‰«â∑“â ¬√–‡∫’¬∫π’)È
À√◊Õ„Àâ°“√ π—∫ πÿπ‡√◊Õπ®”∑À“√‡°’Ë¬«°—∫°“√∂à“¬¿“æ
ºŸâμâÕß¢—ß
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’ ”‡π“·øÑ¡ª√–«—μ‘Õ“™≠“°√
ë μ√«®¥Ÿ√“¬ß“πª√–«—μ‘Õ“™≠“°√¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß§¥’Õ“≠“
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ ÒÛ ·≈– ÒÛ.Ù
¢âÕ ÒÛ ºŸผูâ∫้บ—ßัง§—คั∫บ‡√◊เรืÕอπ®”
“∑’Ë¥—ßาπ’ทีÈ ่ดังนี้
นจ�ำ ¡’มีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
ÒÛ.Ù √“¬ß“π¢âÕ¡Ÿ≈ª√–«—μÕ‘ “™≠“°√¢ÕßºŸμâ Õâ ß¢—ß∑’Ë
π“¬∑À“√ ◊∫ «π Õ∫ «π‰¥â¥”‡π‘π°“√∂Ÿ°μâÕß§√∫∂â«π
¡∫Ÿ√≥å·≈â« μ“¡¢âÕ ÒÚ.Û „ÀâºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®”∑√“∫
■ ‘Ë ß ∑’Ë À πà « ¬ªØ‘ ∫— μ‘ º‘ ¥ ‰¡à ®— ¥ ∑”√“¬ß“πª√–«— μ‘
Õ“™≠“°√μ“¡¢âÕ Ú.Ò.ı „Àâ º∫.‡√◊Õπ®”∑√“∫
กรมจเรทหารบก
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12

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

Ú.Ò.˜ √–‡∫’¬∫ ë μ√«®¥Ÿ√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—μ‘ª√–®”∑’ËÀπà«¬®—¥∑”¢÷Èπ
ªØ‘∫—μ‘ª√–®”¢Õß
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
‡√◊Õπ®”
À¡«¥ Û ¢âÕ ÒÛ ·≈– ÒÛ.Û
¢âÕ ÒÛ ºŸผูâ∫้บ—ßัง§—คั∫บ‡√◊
“∑’Ë¥—ßาπ’ทีÈ ่ดังนี้
เรืÕอπ®”
นจ�ำ ¡’มีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
ÒÛ.Û ¡’Õ”π“®«“ß√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—μ‘ª√–®”‡°’Ë¬«°—∫
°“√°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë‡«√¬“¡, °“√ª°§√Õß, °“√§«∫§ÿ¡
√–‡∫’¬∫«‘π—¬∑À“√, ‡®â“æπ—°ß“π‡√◊Õπ®” ·≈–ºŸâμâÕß¢—ß∑’ËÕ¬Ÿà
„π∫—ß§—∫∫—≠™“„Àâ‡ªìπÕ¬à“ß‡À¡“– ¡°—∫‡√◊Õπ®”π—Èπ Ê
Ú.Ò.¯ μ“√“ß ë ¥Ÿμ“√“ß°“√ªØ‘∫—μ‘ª√–®”«—π À√◊Õª√–®” —ª¥“Àå
ªØ‘∫—μ‘ß“πª√–®”«—π ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À√◊Õª√–®” —ª¥“Àå
À¡«¥ Û ¢âÕ ÒÛ ·≈– ÒÛ.˜
¢âÕ ÒÛ ºŸผูâ∫้บ—ßัง§—คั∫บ‡√◊
“∑’Ë¥—ßπ’าทีÈ ่ดังนี้
เรืÕอπ®”¡’
นจ�ำ มีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
ÒÛ.˜ °”Àπ¥μ“√“ß°“√ªØ‘∫—μ‘ß“πª√–®”«—π À√◊Õ
ª√–®” —ª¥“Àå„Àâ·°àºŸâμâÕß¢—ß·≈–ºŸâ§ÿ¡ªØ‘∫—μ‘
Ú.Ò.˘ °“√ ë μ√«®¥ŸÀ≈—°∞“π°“√™—π Ÿμ√»æ ·≈–°“√√“¬ß“π¥à«π
¥”‡π‘π°“√°√≥’ºŸâμâÕß ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
¢—ß‡ ’¬™’«‘μ
À¡«¥ Û ¢âÕ ÒÛ ·≈– ÒÛ.ÒÙ
¢âÕ ÒÛ ºŸผูâ∫้บ—ßัง§—คั∫บ‡√◊
“∑’Ë¥—ßาπ’ทีÈ ่ดังนี้
เรืÕอπ®”
นจ�ำ ¡’มีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
ÒÛ.ÒÙ ∂â“ºŸμâ Õâ ß¢—ß‡ ¬’ ™’«μ‘ „π‡√◊Õπ®” μâÕß„Àâ·æ∑¬å
®—จั¥ด∑”°“√™—
μŸ √»æ
·≈–∑”„∫
การชันสูπตรศพ
และท�
ำใบส�ำคั”§—
ญไว้≠แ‰«âล้·ว≈âรีบ«√“¬ß“π¥à
รายงานด่«วπμà
นต่Õอ
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
Ú.Ò.Ò °“√ ë ¥Ÿ ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√Õ∫√¡™’È·®ß
Õ∫√¡™’È·®ß
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ Òı, Òı.Ú ·≈– Òı.Û
16
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13

รายการ
√“¬°“√

Ú.Ò.ÒÒ °“√
μ√«® ‘Ëß¢Õß‡§√◊ËÕß„™â
·≈–¢ÕßμâÕßÀâ“¡

Ú.Ò.ÒÚ °“√
·μàßμ—ÈßºŸâ√—°…“√“™°“√
·∑πºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”

Ú.Ò.ÒÛ °“√
√“¬ß“π‡Àμÿ°“√≥å
ª√–®”«—π

การปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ°“√ªØ‘
∫—μการตรวจการจั
‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
¢âÕ Òı À—«Àπâ“ºŸâ§ÿ¡À√◊Õπ“¬∑À“√‡«√ª√–®”‡√◊Õπ®” ¡’
Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
Òı.Ú Õ∫√¡™’È·®ßºŸâ§ÿ¡ ·≈–ºŸâμâÕß¢—ß°àÕπÕÕ°‰ª
ªØ‘∫—μ‘ß“π∑ÿ°§√—Èß
Òı.ÒÛ Õ∫√¡™’È · ®ß¢â Õ Àâ “ ¡ ·≈–¢â Õ ªØ‘ ∫— μ‘ „ Àâ
ºŸâμâÕß¢—ß∑√“∫Õ¬à“ßπâÕ¬ —ª¥“Àå≈– Ò §√—Èß
■ ß‘Ë ∑’À
Ë πà«¬ªØ‘∫μ— º‘ ¥‘ ‰¡à®¥— ∑” ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√Õ∫√¡™’·È ®ß
ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°°“√μ√«®§âπ ‘Ëß¢Õß
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ Òˆ ·≈– Òˆ.˘.Ò
¢âÕ Òˆ ‘∫‡«√¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
Òˆ.˘.Ò μ√«®§âπ ‘Ëß¢ÕßμâÕßÀâ“¡∑’Ëμ—«ºŸâμâÕß¢—ß
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à®—¥∑” ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√μ√«®§âπ
‘Ëß¢Õß
ë μ√«®¥Ÿ§” ß—Ë °“√·μàßμ—ßÈ ºŸ√â °— …“√“™°“√·∑πºŸ∫â ß— §—∫‡√◊Õπ®”
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ ÚÙ
¢âÕ ÚÙ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®” √ÕßºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®” ·≈–
ºŸâ™à«¬ºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”‰¡àÕ¬Ÿà À√◊Õ‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â
„ÀâºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” ·μàßμ—Èßπ“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√‡À≈à“
∑À“√ “√«—μ√∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ ‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π
ë ¥Ÿ ¡ÿ¥√“¬ß“π¢Õß ‘∫‡«√‡√◊Õπ®”
◆ √–‡∫’¬∫ °Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ Òˆ ·≈– Òˆ.Ù
¢âÕ Òˆ ‘∫‡«√‡√◊Õπ®” ¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
¢âÕ Òˆ.Ù √“¬ß“π‡Àμÿ°“√≥åμàÕºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”„π™à«ß‡™â“∑’Ë
ºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”¡“ªØ‘∫—μ‘ß“π
กรมจเรทหารบก
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§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√ด“™°“√
“¬ß“π®‡√
หา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

รายการ
√“¬°“√

14

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

๒.๒Ú.Ú
งานทะเบี
ยนเรือ¬นจ�πำ ë μ√«®¥Ÿ·øÑ¡ª√–«—μ‘ºŸâμâÕß¢—ß ·≈–·∫∫æ‘¡æå≈“¬π‘È«¡◊Õ
ß“π∑–‡∫’
Ú.Ú.Ò °“√ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
®—¥∑”ª√–«—μ‘ ºŸâμâÕß¢—ß À¡«¥ Ù ¢âÕ Úˆ ·≈– Úˆ.Ò
·≈–æ‘¡æå≈“¬π‘È«¡◊Õ ¢âข้Õอ ๒๖
Úˆ งานทะเบี
ß“π∑–‡∫’ย¬นเรื
π‡√◊อÕนจ�
π®”ำ ให้„Àâด¥ำ� ”‡π‘
°“√¥—ßπ’อ่ È งดังต่อไปนี้
เนินπการในเรื
Úˆ.Ò ®— ¥ ∑”ª√–«— μ‘ ¢ ÕßºŸâ μâ Õ ß¢— ß Õ¬à “ ß≈–‡Õ’ ¬ ¥
æ√âÕ¡°—∫æ‘¡æå≈“¬π‘È«¡◊Õ‡°Á∫‰«â Õß©∫—∫
■ ‘Ë ß ∑’Ë À πà « ¬ªØ‘ ∫— μ‘ º‘ ¥ ®— ¥ ∑”·øÑ ¡ ª√–«— μ‘ · ≈–æ‘ ¡ æå
≈“¬π‘È«¡◊Õ‰¡à§√∫∂â«π
Ú.Ú.Ú °“√ ë μ√«®¥Ÿ√“¬ß“π ∂‘μ‘¬Õ¥ºŸâμâÕß¢—ß√Õ∫‡¥◊Õπ ·≈–√Õ∫
√“¬ß“π ∂‘μ‘¬Õ¥
ˆ ‡¥◊Õπ
ºŸâμâÕß¢—ß
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Ù ¢âÕ Úˆ ·≈– Úˆ.Û
๒๖ งานทะเบี
เนินπการในเรื
¢âข้Õอ Úˆ
ß“π∑–‡∫’ย¬นเรื
π‡√◊อÕนจ�
π®”ำ ให้„Àâด¥ำ� ”‡π‘
°“√¥—ßπ’อ่ È งดังต่อไปนี้
Úˆ.Û √“¬ß“π ∂‘μ¬‘ Õ¥ºŸμâ Õâ ß¢—ß„Àâ ”π—°ß“πΩÉ“¬°“√
“√«—μ√„π√Õ∫‡¥◊Õπ ·≈–√Õ∫ ˆ ‡¥◊Õπ
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ √“¬ß“π‰¡à∂Ÿ°μâÕß
Ú.Ú.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ√“¬ß“π°“√ ßà ∂‘μ¢‘ Õâ ¡Ÿ≈¬Õ¥ºŸμâ Õâ ß¢—ß„Àâ À.∑∫.
àß ∂‘μ‘¢âÕ¡Ÿ≈¬Õ¥
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
ºŸâμâÕß¢—ß
À¡«¥ ¯ ¢âÕ Û¯
¢âÕ Û¯ „ÀâÀπà«¬‡√◊Õπ®”¢Õß°Õß∑—æ∫° àß ∂‘μ‘¢âÕ¡Ÿ≈
¬Õ¥ºŸâμâÕß¢—ß∑—≥±å∑“ß«‘π—¬, §¥’Õ“≠“ ·≈–§¥’¬“‡ æμ‘¥
(μ“¡·∫∫øÕ√å¡∑’Ë°√¡°“√ “√«—μ√∑À“√∫°°”Àπ¥) „Àâ
°√¡°“√ “√«—μ√∑À“√∫°∑√“∫∑ÿ°«ß√Õ∫ Ò ‡¥◊Õπ ¿“¬„π
«—π∑’Ë Ò ¢Õß‡¥◊Õπ∂—¥‰ª
18
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รายการ
√“¬°“√

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μการตรวจการจั
‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
■

‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à√“¬ß“π„Àâ À.∑∫. ∑√“∫

Ú.Û °“√√—°…“
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬
Ú.Û.Ò °“√®—¥ ë μ√«®¥Ÿ§” —Ëß·μàßμ—Èß‡«√¬“¡·≈– ¡ÿ¥‡«√ª√–®”«—π
‡®â“Àπâ“∑’Ë‡«√¬“¡¥Ÿ·≈ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
ºŸâμâÕß¢—ß ·≈–°“√√—°…“ À¡«¥ ı ¢âÕ Ú˜
§«“¡ª≈Õ¥¿—¬ºŸâμâÕß¢—ß ¢âÕ Ú˜ °“√√—°…“§«“¡ª≈Õ¥¿—¬¢Õß‡√◊Õπ®” „ÀâªØ‘∫—μ‘
¥—ßπ’È
Ú˜.Ò ®—¥¬“¡√—°…“°“√≥å∑ª’Ë √–μŸ∑“ß‡¢â“‡√◊Õπ®”
μ≈Õ¥‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
Ú˜.Ú ®—¥ ‘∫‡«√√—°…“°“√≥å¿“¬„π‡√◊Õπ®”
·≈–‡√◊Õπ¢—ßμ≈Õ¥ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß
Ú˜.Û ®—¥¬“¡„π “¡—≠‡¢â“¬“¡¥Ÿ·≈ºŸμâ Õâ ß¢—ß„π
‡«≈“°≈“ß§◊π μ—Èß·μà‡«≈“ Ò¯-ˆ
Ú˜.Ù ®— ¥ ¬“¡„πμ√«®§Õ¬μ√«®μ√“ ·≈–
™à«¬‡À≈◊Õ ‘∫‡«√ §Õ¬¥Ÿ·≈ ·≈–§«∫§ÿ¡ºŸâμâÕß¢—ß
■ ‘Ë ß ∑’Ë À πà « ¬ªØ‘ ∫— μ‘ º‘ ¥ ®—¥‡«√¬“¡‰¡à§√∫μ“¡°”Àπ¥
·≈–¥Ÿ·≈§«“¡ª≈Õ¥¿—¬‰¡à∑—Ë«∂÷ß
Ú.Û.Ú °“√
ë μ√«®¥Ÿ·ºπªÑÕß°—πÕ—§§’¿—¬·≈–Õÿª°√≥å¥—∫‡æ≈‘ß
®—¥∑”·ºπ°“√ªÑÕß°—π ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√ªÑÕß°—πÕ—§§’¿—¬·≈–°“√
Õ—§§’¿—¬
ªØ‘∫μ— ‘‡¡◊ËÕ‡°‘¥Õ—§§’¿—¬ æ.». ÚıÛ ≈ß Ò °.§. Û ¢âÕ ˜.ı
·≈– ˜.ˆ
กรมจเรทหารบก

19

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ือ◊∫การปฏิ
าชการสายงานจเร
«π∫บÕ∫
«π “¬ß“π®‡√
§Ÿ°“√
à¡คู◊Õ่ม°“√ªØ‘
—μัต‘√ิร“™°“√
การตรวจการจัดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

รายการ
√“¬°“√
√“¬°“√
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16
16

°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß

°“√ªØ‘
—μß®—
‘/ง่ À≈—
°∞“πÕâ
ß องจั“¬ดเตรี
˜.ıแผนการขนย้
∑ÿ°Àπà
«¬®–μâ∫าÕยสิ
¥ของ
‡μ√’
¬ทุ¡·ºπ°“√¢π¬â
‘Ëß¢Õß
ข้¢âอÕ ๗.๕
กหน่“วßÕ‘
ยจะต้
ยม
¢â¿“¬„πÕ“§“√
Õ
˜.ı
∑ÿ
°
Àπà
«
¬®–μâ
Õ
ß®—
¥
‡μ√’
¬
¡·ºπ°“√¢π¬â
“
¬
ß
Ë
‘
¢Õß
Ë¢ÕßÀπà«¬π—Èπ Ê ‰«â·ข่ μàองหน่
‡π‘ËπวÊยนั·ºπ°“√
แผนการขนย้ายสิ∂“π∑’
ง่ ของภายในอาคารสถานที
น้ ๆ ไว้แต่
¿“¬„πÕ“§“√
∂“π∑’
¢
Ë
ÕßÀπà
«
¬π—
π
È
Ê
‰«â
·
μà
‡
π‘
π
Ë
Ê
·ºπ°“√
π’เนิÈ น่ §«√¡’
™àÕß∑“ßÕÕ°∑ÿ
°™àชÕอ่ ß∑’
Ëμ‘¥μ—Èß‡§√◊กËÕช่ßÕÿองที
ª°√≥å
ๆ แผนการนี
้ ควรจะมี
งทางออกทุ
ต่ ดิ ตัง„้ π°“√
เครือ่ ง
π’¥—อุป∫È กรณ์
§«√¡’
™
Õ
à
ß∑“ßÕÕ°∑ÿ
°
™à
Õ
ß∑’
μ
Ë
¥
‘
μ—
ß
È
‡§√◊
Õ
Ë
ßÕÿ
ª
°√≥å
„
π°“√
‡æ≈‘ใßนการดั
∑“ßÕÕ°‡«≈“©ÿ
°‡©‘πก¢Õß‡®â
“Àπâาหน้
“∑’าË·ทีμàแ่ ≈ต่ล– ะส่à«วπ¢Õß
บเพลิง ทางออกฉุ
เฉินของเจ้
นของ
¥—Õ“§“√
∫‡æ≈‘ß∂“π∑’
∑“ßÕÕ°‡«≈“©ÿ
°
‡©‘
π
¢Õß‡®â
“
Àπâ
“
∑’
Ë
·
μà
≈
–
à
«
π¢Õß
Ëπ—Èπ Ê ≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√¢π¬â“¬°àÕπ
Õ“§“√
∂“π∑’
Ëπ—Èπ“Àπâ
Ê “≈”¥—
∫§«“¡ ”§—“¬‡ªì
≠¢Õß°“√¢π¬â
“¬°àÕπ
À≈—ßμ≈Õ¥®π‡®â
∑’Ë„π°“√¢π¬â
πμâπ ·ºπ°“√¢π
À≈—
ßμ≈Õ¥®π‡®â
“Àπâ
Ë„π°“√¢π¬â
“¬‡ªì
·ºπ°“√¢π
ยนี
วรจะติ
ไว้
ะอาคารสถานที
¬âย้“า¬π’
È§้ค«√μ‘
¥μ—ดÈß‰«â
·แμàต่“≈ล∑’–Õ“§“√
∂“π∑’
Ë ่ ≥ณπμâ∑’ทีπË´่ซ÷Ëßึ่งสามารถเห็
“¡“√∂‡ÀÁπน
¬â‰¥â“¬π’
È§«√μ‘
‚¥¬∑—
Ë«°—π¥μ—Èß‰«â·μà≈–Õ“§“√ ∂“π∑’Ë ≥ ∑’Ë´÷Ëß “¡“√∂‡ÀÁπ
‰¥â
π
¢âÕ‚¥¬∑—
˜.ˆË«°—·ºπ°“√ªÑ
Õß°—πÕ—§§’¿—¬ ·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕ‡°‘¥
¢âÕ—§Õ§’¿˜.ˆ
·ºπ°“√ªÑ
Õß°—Õπß¡’Õ—·§ºπªÑ
§’¿—¬Õ·≈–°“√ªØ‘
‘‡¡◊ËÕ‡°‘¥
—¬ ∑ÿ°Àπà«¬®–μâ
ß°—πÕ—§§’¿—¬∫—μ·≈–°“√
Õ—ªØ‘§§’∫¿—μ—¬‘‡¡◊ËÕ∑ÿ‡°‘°Àπà
ß¡’·ºπªÑÕß°—πÕ—§¡°—
§’¿∫—¬ ¿“æ·≈–
·≈–°“√
¥Õ—§«¬®–μâ
§’¿—¬ Õμ“¡§«“¡‡À¡“–
∫—μ‘‡¡◊ÕËÕอ¡¢ÕßÀπà
‡°‘
¥Õ—§§’¿«ว—¬π—
¬ยนัÈπμ“¡§«“¡‡À¡“–
¡°—∫ ¿“æ·≈–
°“√«“ß·ºπªÑ
Õอß°—
สิªØ‘่‘Ëßง·«¥≈â
แวดล้
มของหน่
้ น Êๆ °àก่Õอπนการวางแผนป้
งกัπน
‘Õ—§Ëß·«¥≈â
Õ
¡¢ÕßÀπà
«
¬π—
È
π
Ê
°à
Õ
π
°“√«“ß·ºπªÑ
Õ
ß°—
§’¿—¬ ควรจะให้
§«√®–‰¥â¡’°“√ ”√«®Õ“§“√ ∂“π∑’Ë·≈– ‘Ëßμà“ß Êπ
Õ—„π∫√‘
§§’¿‡—¬«≥∑’
§«√®–‰¥â
¡’°“√ ∫”√«®Õ“§“√
∂“π∑’
≈– ‘Ëßμà”√«®°Á
“ß Ê
ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—
º‘¥™Õ∫¢ÕßÀπà
«¬ Ë·°“√
„π∫√‘
‡«≥∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡√—
º‘¥™Õ∫¢ÕßÀπà
«¬ °“√‡æ◊ËÕ”√«®°Á
‡æ◊
ËÕÀ“√“¬≈–‡Õ’
¬¥„π‡√◊ËÕ∫ßª√‘
¡“μ√¢ÕßÕ“§“√
®—¥À“
‡æ◊
Ë
Õ
À“√“¬≈–‡Õ’
¬
¥„π‡√◊
Ë
Õ
ßª√‘
¡
“μ√¢ÕßÕ“§“√
‡æ◊
Ë
Õ
เครื่อËÕงดั
ำบลส�ำคั”§—ญ≠ๆ Êที่จ‡ªì
ะต้πอμâงป้π®—อ¥‡¡◊
งกัÀ“ËÕน
‡§√◊
ß¥—บ∫เพลิ
‡æ≈‘งßให้
„Àâพæอเพี
Õ‡æ’ย¬งßต�μ”∫≈
‡§√◊
ß”Àπ¥‡ªì
„Àâæงไหม้
Õ‡æ’¬πฯลฯ
ß·ºπªÑ
μ”∫≈
≠Õ— § §’Ê¿ว‡ªì
π ‡¡◊ËÕน
สิ”√«®·≈â
่งทีËÕ่กß¥—
่อให้∫‡æ≈‘
เ«กิ°Áด°เพลิ
เมืÕ่อß°—
ส�”§—
ำπรวจแล้
—ก็¬กπ�ำμâหนดเป็
·≈–°“√
”√«®·≈â
Õบß°—
§ §’ดÀ¿อั—«—ค¬¢âคีÕภ¥—·≈–°“√
แผนป้
น°Áอั¥°คÕ—”Àπ¥‡ªì
คี§ภ§’ัย¿—¬และการปฏิ
เπมื่อÕ—เกิ
ัยßπ’ขึ้Èน ใน
ªØ‘
∫—μอ‘‡¡◊งกัËÕ«‡°‘
¢÷Èππ ·ºπªÑ
„π·ºππ’
È§ัติ«√®–¡’
ªØ‘
∫—μ้ค‘‡¡◊วรจะมี
ËÕ°“√°”Àπ¥‡®â
‡°‘¥Õ—ห§ัว§’ข้¿อ—¬ดั¢÷งÈπนี“Àπâ
À—«π¢âÕ‡æ◊¥—ÕËßπ’ªØ‘È ∫μ— ‘
แผนนี
้ „π·ºππ’
“∑’μË “à ßÈ§Ê«√®–¡’
ª√–®”«—
“Àπâ““∑’¬μË “à ‘Ëßß¢Õßμà
Ê ª√–®”«—
‡æ◊ÕË ªØ‘∫μ— ‘
“ß Ê π°“√°”Àπ¥
‡¡◊ËÕ‡°‘¥Õ—§°“√°”Àπ¥‡®â
§’¿¬— ·ºπ°“√¢π¬â
‡¡◊—≠ËÕ‡°‘
¥Õ—§§’§¿§’—¬¿—·ºπ°“√¢π¬â
“¬ ‘Ëß∫¢Õßμà
≠“≥Õ—
¬ πÈ”„™â„π°“√¥—
‡æ≈‘ß“ß ∑‘Ê»°“√°”Àπ¥
∑“ß≈¡μ“¡
—ƒ¥Ÿ≠°≠“≥Õ—
§
§’
¿
—
¬
πÈ
”
„™â
„
π°“√¥—
∫
‡æ≈‘
ß
∑‘
»
∑“ß≈¡μ“¡
“≈ œ≈œ ‡ªìπμâπ
ƒ¥Ÿ°“≈ œ≈œ ‡ªìπμâπ
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รายการ
√“¬°“√
√“¬°“√

Ú.Ù °“√√—∫μ—«
ºŸâμâÕÚ.Ù
ß¢—ß °“√√—∫μ—«
ºŸâμâÕß¢—ß Ú.Ù.Ò °“√
μ√«®‡Õ° Ú.Ù.Ò
“√°àÕπ√—°“√
∫
μ—μ√«®‡Õ°
«ºŸâμâÕß¢—ß“√°àÕπ√—∫
μ—«ºŸâμâÕß¢—ß

Ú.Ù.Ú °“√
μ√«® ‘Ëß¢ÕßºŸ
âμâÕß¢—°“√
ß
Ú.Ù.Ú
μ√«® ‘Ëß¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
◊∫ «π“¬ß“π®‡√
Õ∫ «π
§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μ°“√
‘√“™°“√
การตรวจการจัดหา

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

°“√ªØ‘Õ∫ß°——μπ‘/Õ—À≈—
“ßÕ‘ß ∫—μ‘‡¡◊ËÕ‡°‘¥
·ºπ°“√ªÑ
§§’°¿∞“πÕâ
—¬·≈–°“√ªØ‘
Õ—§§’¿—¬π’È ·ºπ°“√ªÑ
π“¬∑À“√´÷
Ëß‰¥âπ√Õ——∫§°“√·μà
ßμ—Èß‡ªìπºŸ∫âÕ”π«¬°“√
Õß°—
§’¿—¬·≈–°“√ªØ‘
—μ‘‡¡◊ËÕ‡°‘¥
ท�¿ำ—¬การดั
เพลิßง¢ÕßÀπà
ของหน่
นπผูºŸก้ â°ระท�
อผูบ้ งั คับ
‡æ◊
∫บ‡æ≈‘
‡ªì
Õ—เพื§ËÕอ่ §’∑”°“√¥—
π’È π“¬∑À“√´÷
Ëß‰¥â«ว√¬ย—∫เป็
°“√·μà
ß√–∑”
μ—Èßำ‡ªìเสนอต่
πºŸâÕ”π«¬°“√
บั‡æ◊
ญ
ชา
เพื
อ
่
พิ
จ
ารณาด�
ำ
เนิ
น
การ
และสมควรแก้
ไ
ขปรั
บปรุßง
■ËÕ∑”°“√¥—
‘Ë ß ∑’Ë À πà∫«‡æ≈‘
¬ªØ‘ß¢ÕßÀπà
∫— μ‘ º‘ ¥«¬°“√μ‘
È ß Õÿ ª °√≥å ¥— ∫ ‡æ≈‘
‡ªìπºŸ¥â°μ—√–∑”
ให้
หมาะสมอยู
เ่ สมอ‡ªìและแผนนี
มกี ารประสานการ
≈àÕเ·À≈¡μà
Õ°“√„™â
π— μÕ“«ÿ
∏„Àâ
°ค้ —∫วรจะได้
π—¥°μ—‚∑…
■
Ë
‘
ß
∑’
Ë
À
πà
«
¬ªØ‘
∫
‘
º
‘
¥
°“√μ‘
È
ß
Õÿ
¥— ∫ ‡æ≈‘าßง
ปฏิบัติกับหน่วยดับเพลิงสาธารณะ และส่ªว°√≥å
นราชการข้
≈àÕย·À≈¡μà
Õ°“√„™â
Õ“«ÿ∏วยเหลื
„Àâ°—∫อπ—ซึ°ง่ ‚∑…
เคี
งอย่างใกล้
ชดิ เพื‡ªìอ่ πการช่
กันและกัน เมือ่ หน่วย
จะท�ำแผนป้องกันอัคคีภัยของหน่วยแล้ว ให้หน่วยส�ำเนาส่ง
หน่วยเหนือทราบด้วย
ë μ√«®¥Ÿ‡Õ° “√√—∫μ—«ºŸμâ Õâ ß¢—ß∑“ßÕ“≠“ (À¡“¬»“≈) ·≈–
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การติดตั้งอุกรณ์ดับเพลิงล่อแหลม
π—¬ (°√.Ù)
μ√«®¥Ÿ
∫μ—ก«ับºŸนัμâ กÕâ โทษ
ß¢—ß∑“ßÕ“≠“ (À¡“¬»“≈) ·≈–
ต่ë∑“ß«‘
อการใช้
เป็‡Õ°
นอาวุ“√√—ธให้
◆
√–‡∫’
∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
∑“ß«‘
π—¬¬(°√.Ù)
À¡«¥
¢âÕ Ú¯æ∫°
●
อกสารรั
บ·≈–
ตัว«àผู“Ú¯.Ò
ต้¥âอ«้ ¬°“√‡√◊
งขังทางอาญา
(หมายศาล)
และ
◆ตรวจดู
√–‡∫’ˆ¬เ∫°Õß∑—
Õπ®”∑À“√
æ.». ÚııÒ
ทางวิ
นัยˆ (กร.๔)
¢âÕ Ú¯
‡¡◊¢âÕËÕ‡®âÚ¯“æπ—·≈–
°ß“π‡√◊
À¡«¥
Ú¯.ÒÕπ®”‰¥â√—∫μ—«ºŸâμâÕß¢—ß‰«â·≈â«
♦¢â„ÀâÕªระเบี
ย
บกองทั
พ
บก
ว่าเ้Õวπ®”‰¥â
ยการเรื√—∫อμ—นจ�
Ø‘Ú¯
∫—μ‘ ‡¡◊
¥—ßËÕπ’‡®âÈ “æπ—°ß“π‡√◊
«ºŸำâμทหาร
âÕß¢—ß‰«âพ.ศ.
·≈â«
๒๕๕๑
หมวด
๖ ข้อ ๒๘
ปละ
๒๘.๑ß¢Õß»“≈∑À“√, À¡“¬
¢â„ÀâÕªØ‘Ú¯.Ò
μ√«®‡Õ°
“√
‡™à
π
À¡“¬¢—
ข้อ ๒๘∫—μเมื‘ ¥—่อßเจ้π’Èาพนักงานเรือนจ�ำได้รับตัวผู้ต้องขังไว้แล้วให้
¢—¢âÕß ¢ÕßºŸ
”π“® —Ë ß ≈ß‚∑…
À√◊ Õ ‡Õ°
“√„π°“√ À¡“¬
—Ë ß ≈ß
“√ ‡™àπ À¡“¬¢—
ß¢Õß»“≈∑À“√,
ปฏิ
บÚ¯.Ò
ัติดังâ ¡นี’้Õμ√«®‡Õ°
±å∑“ß«‘
—¬ ç®”¢——Ë ßß≈ß‚∑…
é เช่¢ÕßºŸ
â∫—ßÀ√◊
§—∫Õง∫—‡Õ°
≠™“¢ÕßºŸ
âμâÕß¢—หมาย
ß—Ë ß ≈ß
«à“
â ¡ตรวจเอกสาร
’ Õπ”π“®
“√„π°“√
ข้∑—¢—อß≥¢ÕßºŸ
๒๘.๑
น หมายขั
ของศาลทหาร,
μâ±åÕ∑ßÀ√◊
”À√—
≥±åหรืâ∫ç¢—
≠—«àฑ์μ“‘
ขั∑—∂Ÿง°≥ของผู
้มีอÕπ�ำ‰¡à
่งลงโทษ
อ—ßเอกสารในการสั
“ß«‘
—¬นาจสั
ç®”¢—
ßé∫∑—¢ÕßºŸ
§—ß∫é∫—≠μ“¡æ√–√“™∫—
™“¢ÕßºŸâμ่งâÕลงทั
ß¢—≠ßณ
ทางวิ
ยั π“จ�—¬Õำ∑À“√
บ±åบัญç¢—ชาของผู
ง ว่า ถู≠ก°ต้≠—¢—อμßง‘
«à∂Ÿ“°¥âμâ«Õน¬«‘
æ.».
Õต้ ºŸอ้ âμงขัâÕß‚∑…°—
ßÀ√◊
‰¡àขัง” ของผู
”À√—
∫บ้ ∑—งั ≥คัÚÙ˜ˆ
ßéÀ√◊μ“¡æ√–√“™∫—
หรื
บทัณ
ฑ์æ.».
ง”∫ÚÙ˜ˆ
ตามพระราชบั
ิว่าด้‰¥âวยวิμâ°นÕ¢—ัยß
À√◊
°—¬«‘
°ส�¢—πำßหรั
·∑π§à
“ª√—
∫“ขั®–√—
‰«â„π‡√◊ÕÀ√◊
π®”∑À“√‰¡à
«à“¥âอÕ«ไม่
—¬∑À“√
ÕºŸญâμญัâÕตß‚∑…°—
ทหาร
พ.ศ.
๒๔๗๖
หรื
อ
ผู
ต
้
อ
้
งโทษกั
ก
ขั
ง
หรื
อ
กั
ก
ขังแทนค่
า
§«∫§ÿ
¡°¢—μ—ß«·∑π§à
‰«â∑’ËÕ◊Ëπ“ª√—
‡™àπ∫®–√—
°Õß√—
°„…“°“√≥å
À√◊Õ∑’Ë§«∫§ÿ
¡μâ¢Õß
À√◊
Õ
°—
∫
‰«â
π‡√◊
Õ
π®”∑À“√‰¡à
‰
¥â
Õ
ß
ปรับจะรับไว้ในเรือนจ�ำทหารไม่ได้ ต้องควบคุมตัวไว้ที่อื่น
Àπà
§«∫§ÿ
¡μ—“«π—ก‰«âÈπษาการณ์
∑’ËÕ◊Ëπ ‡™àหπรือ°Õß√—
°…“°“√≥å
Õ∑’Ë§า«∫§ÿ
เช่
น«¬‡∑à
กองรั
ที่ควบคุ
มของหน่Àว√◊ยเท่
นั้น ¡¢Õß
ë●Àπà«μ√«®¥Ÿ
¡ÿ
¥
∫—
π
∑÷
°
°“√μ√«®
‘
ß
Ë
¢Õß
¬‡∑à“π—สÈπมุดบันทึกการตรวจสิ่งของ
ตรวจดู
«à“¥âว่«า¬°“√‡√◊
Õπ®”∑À“√
æ.». ÚııÒ
♦◆
ระเบี¬ย∫°Õß∑—
บกองทั
ด้วยการเรื
อนจ�ำทหาร
พ.ศ.
ë √–‡∫’
μ√«®¥Ÿ
¡ÿ¥∫—æπพ∫°
∑÷°บก°“√μ√«®
‘Ëß¢Õß
๒๕๕๑
ข้∫°
อ ๒๘
๒๘.๒
À¡«¥
Õ Ú¯๖æ·≈–
◆ √–‡∫’ˆหมวด
¬¢â∫°Õß∑—
«àÚ¯.Ú
“¥â«และ
¬°“√‡√◊
Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ˆ ¢âÕ Ú¯ ·≈– Ú¯.Ú
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รายการ
√“¬°“√

18

°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
¢âÕ Ú¯ ‡¡◊ËÕ‡®â“æπ—°ß“π‡√◊Õπ®”‰¥â√—∫μ—«ºŸâμâÕß¢—ß‰«â·≈â«
„ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
Ú¯.Ú μâÕß∑”°“√μ√«® ‘Ëß¢Õß∑’Ëμ—«ºŸâμâÕß¢—ß «à“
¡’ ‘Ëß¢ÕßμâÕßÀâ“¡À√◊Õ‰¡à ‡™àπ ÿ√“, ¬“‡ æμ‘¥, ‡§√◊ËÕß
Õÿª°√≥å„π°“√‡≈àπ°“√æπ—π, Õÿª°√≥å„π°“√À≈∫Àπ’,
»“ μ√“«ÿ∏, «—μ∂ÿ√–‡∫‘¥, πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß, —μ«å¡’™’«‘μ, ‘Ëß¢Õß
∑’Ëπ”‡¢â“¡“‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π´◊ÈÕ¢“¬‡ªìπ°“√
§â“°”‰√·≈–Õ◊Ëπ Ê ∑’Ë¡’‰«â‡ªìπ°“√º‘¥°ÆÀ¡“¬
■ ‘Ë ß ∑’Ë À πà « ¬ªØ‘ ∫— μ‘ º‘ ¥ ‰¡à ®— ¥ ∑” ¡ÿ ¥ ∫— π ∑÷ ° °“√μ√«®
‘Ëß¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß

Ú.ı °“√®”·π°
≈—°…≥–ºŸâμâÕß¢—ß
Ú.ı.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°°“√μ√«®ª√–«—μ‘ºŸâμâÕß¢—ß
μ√«®ª√–«—μ‘¿Ÿ¡‘À≈—ß ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
ºŸâμâÕß¢—ß
À¡«¥ ˜ ¢âÕ Ú˘
¢âÕ Ú˘ °“√®”·π°≈—°…≥–ºŸμâ Õâ ß¢—ß À¡“¬∂÷ß°√–∫«π°“√
„π°“√ªØ‘ ∫— μ‘ μà Õ ºŸâ μâ Õ ß¢— ß ‡ªì π √“¬∫ÿ § §≈‚¥¬°“√»÷ ° …“
«‘‡§√“–Àåª√–«—μ‘¿Ÿ¡‘À≈—ß, ∫ÿ§≈‘°≈—°…≥–·≈– ¿“æ∑—Ë«‰ª
¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß √«¡∑—Èßª√–«—μ‘°“√°√–∑”§«“¡º‘¥·≈– “‡Àμÿ
·Ààß°“√°√–∑”§«“¡º‘¥
■ ß‘Ë ∑’À
Ë πà«¬ªØ‘∫μ— º‘ ¥‘ ≈ß√“¬≈–‡Õ’¬¥ª√–«—μ‰‘ ¡à§√∫∂â«π
Ú.ı.Ú
ë μ√«®¥Ÿ ∂“π∑’Ë
∂“π∑’Ë·√°√—∫ºŸâμâÕß ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
¢—ß„À¡à
À¡«¥ ˜ ¢âÕ ÛÛ ·≈– ÛÛ.Ò
22
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รายการ
√“¬°“√

Ú.ı.Û °“√
—¡¿“…≥å Õ∫ª√–«—μ‘
ºŸâμâÕß¢—ß„À¡à

Ú.ı.Ù °“√
®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ºŸâμâÕß¢—ß
·≈–°“√μ‘¥μ“¡
æƒμ‘°“√≥å

Ú.ˆ °“√·¬°
ºŸâμâÕß¢—ß

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μการตรวจการจั
‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
¢âÕ ÛÛ °“√®”·π°≈—°…≥–ºŸâμâÕß¢—ß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”
ªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
ÛÛ.Ò ®—¥„Àâ¡’ ∂“π∑’·Ë √°√—∫ºŸμâ Õâ ß¢—ß‡¢â“„À¡à ‰«â
เฉพาะเพื
อ่ การอบรมª∞¡π‘
ปฐมนิ‡∑»
เทศ·≈–®”·π°≈—
และจ�ำแนกลั°ก…≥–ºŸ
ษณะผูต้âμอ้ âÕงขั
‡©æ“–°“√Õ∫√¡
ß¢—งß
°àÕπ àßμ—«ªØ‘∫—μ‘
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’°“√ —¡¿“…≥å Õ∫ª√–«—μ‘
ºŸâμâÕß¢—ß„À¡à
ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°°“√ —¡¿“…≥å Õ∫ª√–«—μ‘ºŸâμâÕß¢—ß„À¡à
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ˜ ¢âÕ ÛÛ ·≈– ÛÛ.Ù
¢âÕ ÛÛ °“√®”·π°≈—°…≥–ºŸâμâÕß¢—ß „ÀâºŸâ∫—ß§—∫ ‡√◊Õπ®”
ªØ‘∫—μ‘ ¥—ßπ’È
¢âÕ ÛÛ.Ù μâÕß —¡¿“…≥å Õ∫ª√–«—μ‘ºŸâμâÕß¢—ßใหม่
√“¬„À¡à
∑ÿ°√“¬ ·≈â« √ÿª¢âÕ¡Ÿ≈‡æ◊ËÕπ”‡ πÕ
ë μ√«®¥Ÿ∑–‡∫’¬πª√–«—μ‘ºŸâμâÕß¢—ß·≈–∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥
°“√μ‘¥μ“¡æƒμ‘°√√¡
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ˜ ¢âÕ ÛÛ, ÛÛ.ı ·≈– ÛÛ.ˆ
¢âÕ ÛÛ °“√®”·π°≈—°…≥–ºŸâμâÕß¢—ß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”
ªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
ÛÛ.ı ®—¥‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈ºŸμâ Õâ ß¢—ß ‰«â„π∑–‡∫’¬πª√–«—μ‘
æ√âÕ¡¢âÕ¡Ÿ≈Õ◊Ëπ Ê ‡ªìπ√“¬∫ÿ§§≈
ÛÛ.ˆ ¥”‡π‘π°“√§«∫§ÿ¡ºŸâμâÕß¢—ß ‚¥¬®—¥°≈ÿà¡
ºŸâμâÕß¢—ß∑ÿ°√“¬ μ≈Õ¥®πμ‘¥μ“¡æƒμ‘°“√≥åºŸâμâÕß¢—ßÕ¬à“ß
μàÕ‡π◊ÕË ß ·≈–∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ◊ÕË ª√–‚¬™πåμÕà °“√§«∫§ÿ¡
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√ด“™°“√
“¬ß“π®‡√
หา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

รายการ
√“¬°“√

20

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

Ú.ˆ.Ò °“√ ë ¥ŸÀâÕß§«∫§ÿ¡ºŸâμâÕß¢—ß/ Õ∫∂“¡‡®â“Àπâ“∑’Ë
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
·¬°¢—ß
À¡«¥ ˜ ¢âÕ Û, À¡«¥ ¯ ¢âÕ ÛÙ ·≈– Ûı
¢âÕ Û °“√·¬°ºŸâμâÕß¢—ß À√◊Õ°“√·¬°¢—ß ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß°“√®”·π°≈—°…≥–ºŸâμâÕß¢—ß À¡“¬∂÷ß°“√·¬°ºŸâμâÕß¢—ß
‰«âμ“¡‡æ», Õ“¬ÿ, ª√–‡¿∑·≈–≈—°…≥–·Ààß°“√°√–∑”
§«“¡º‘¥´÷Ëß‡¡◊ËÕ¥”‡π‘π°“√®”·π°≈—°…≥–ºŸâμâÕß¢—ß·≈â«
§«√„Àâ¡’°“√·¬°¢—ßºŸâμâÕß¢—ß·μà≈–ª√–‡¿∑
¢âÕ ÛÙ ºŸâ μâ Õ ß¢— ß „Àâ ∑”°“√·¬°ºŸâ μâ Õ ß¢— ß ÕÕ°‡ªì π
ª√–‡¿∑μà“ß Ê ¥—ßπ’È
ÛÙ.Ò §πμâÕß¢—ß√–À«à“ß Õ∫ «πÀ√◊Õ§πμâÕß
¢—ß√–À«à“ßæ‘®“√≥“§¥’¢Õß»“≈·≈–§πΩ“°
ÛÙ.Ú §πμâ Õ ß®”¢— ß ∑’Ë ∂Ÿ ° ºŸâ ∫— ß §— ∫ ∫— ≠ ™“ —Ë ß
≈ß∑—≥±å®”¢—ß „π§«“¡º‘¥μàÕæ√–√“™∫—≠≠—μ‘«à“¥â«¬«‘π—¬
∑À“√ æ.». ÚÙ˜ˆ ·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡
ÛÙ.Û π—°‚∑…
¢âÕ Ûı „Àâ·∫àßºŸâμâÕß¢—ß ‡«âππ—°‚∑…ÕÕ°‡ªìπ π“¬∑À“√
—≠≠“∫—μ√ °—∫π“¬∑À“√ª√–∑«π, æ≈∑À“√ª√–®”°“√,
∑À“√°Õßª√–®”°“√ ·≈–∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ
■ ß‘Ë ∑’À
Ë πà«¬ªØ‘∫μ— º‘ ¥‘ ‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â ‡π◊ÕË ß®“°
∂“π∑’Ë‰¡à‡æ’¬ßæÕ
Ú.ˆ.Ú ÀâÕß¢—ß ë μ√«®¥Ÿ‡√◊Õπ¢—ß/ÀâÕß§«∫§ÿ¡ºŸâμâÕß¢—ß
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ¯ ¢âÕ Ûˆ ·≈– Û˜
24

กรมจเรทหารบก

21

รายการ
√“¬°“√

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μการตรวจการจั
‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
¢âÕ Ûˆ „Àâ®—¥·∫àßÀâÕß¢—ßÕÕ°‡ªìπ à«π Ê ‚¥¬¡’ ‘Ëß°’¥°—Èπ
À√◊Õ¢Õ∫‡¢μÕ—π·πàπÕπ· ¥ß à«π·∫àßπ—Èπ Ê ‡æ◊ËÕ·¬°
ª√–‡¿∑ºŸâμâÕß¢—ß‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â
¢âÕ Û˜ ºŸâ μâ Õ ß¢— ß À≠‘ ß „Àâ · ¬°§ÿ ¡ ¢— ß ®“°ºŸâ μâ Õ ß¢— ß ™“¬
·≈–‡¡◊ËÕ¡’ ¿“æ‡ªìππ—°‚∑…·≈â«„Àâ àß‰ª§ÿ¡¢—ß¬—ß‡√◊Õπ®”
ΩÉ“¬æ≈‡√◊Õπ
■ ß‘Ë ∑’À
Ë πà«¬ªØ‘∫μ— º‘ ¥‘ ‰¡à “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â ‡π◊ÕË ß®“°
∂“π∑’Ë‰¡à‡æ’¬ßæÕ

Ú.˜ °“√§«∫§ÿ¡
ºŸâμâÕß¢—ß
Ú.˜.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ°“√ªØ‘∫—μ‘·≈– Õ∫∂“¡
π”ºŸâμâÕß¢—ß‡¢â“·≈–
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
ÕÕ°®“°‡√◊Õπ¢—ß
À¡«¥ ÒÚ ¢âÕ ıÒ
¢âÕ ıÒ „Àâπ”ºŸâμâÕß¢—ß‡¢â“‡√◊Õπ¢—ß‡«≈“ Ò¯ ·≈–π”
ÕÕ°®“°‡√◊Õπ¢—ß‡«≈“ ˆ
Ú.˜.Ú °“√ ë μ√«®¥Ÿ°“√ªØ‘∫—μ‘·≈– Õ∫∂“¡
μ√«® ‘Ëß¢ÕßμâÕßÀâ“¡ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
°àÕππ”ÕÕ°·≈–°≈—∫‡¢â“ À¡«¥ ÒÚ ¢âÕ ıÚ
‡√◊Õπ®”
¢âÕ ıÚ ºŸâ §ÿ ¡ μâ Õ ßμ√«® ‘Ë ß ¢Õßμâ Õ ßÀâ “ ¡∑’Ë μ— « ºŸâ μâ Õ ß¢— ß
°àÕπ‡ ¡Õ ∑ÿ°§√—Èß°àÕπ∑’Ë®–π”ÕÕ°‰ªπÕ°‡√◊Õπ®” À√◊Õ
°≈—∫‡¢â“‡√◊Õπ®”
Ú.˜.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°°“√®—¥ºŸâ§ÿ¡ ·≈–°“√§«∫§ÿ¡ºŸâμâÕß¢—ß
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
§«∫§ÿ¡ºŸâμâÕß¢—ß‰ª
∑”ß“ππÕ°‡√◊Õπ®”
À¡«¥ ÒÚ ¢âÕ ıÛ
กรมจเรทหารบก
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§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√ด“™°“√
“¬ß“π®‡√
หา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

รายการ
√“¬°“√

22

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

¢âÕ ıÛ °“√§«∫§ÿ ¡ ºŸâ μâ Õ ß¢— ß ‰ª∑”ß“ππÕ°‡√◊ Õ π®”
®–μâÕß®—¥ºŸâ§ÿ¡Àπ÷Ëß§πμàÕºŸâμâÕß¢—ß‰¡à‡°‘πÀâ“§π
Ú.˜.Ù ·ºπ ë μ√«®¥Ÿ·ºπ‡º™‘≠‡Àμÿ ·≈–§” —Ëß°“√´—°´âÕ¡
°“√ªÑÕß°—π·≈–√–ß—∫ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
‡Àμÿ°√≥’ºŸâμâÕß¢—ß
À¡«¥ ÒÚ ¢âÕ ıı, ıˆ, ı˜ ·≈– ı˘
∑–‡≈“–«‘«“∑ À√◊Õ
¢âÕ ıı °“√§«∫§ÿ¡ºŸâμâÕß¢—ß°àÕ‡Àμÿ∑–‡≈“–«‘«“∑ „Àâ
°àÕ§«“¡‰¡à ß∫À√◊Õ ªØ‘∫—μ‘ ¥—ßπ’È
°àÕ®≈“®≈
ıı.Ò ·®âß‡ÀμÿμàÕºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”∑—π∑’
ıı.Ú ºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”√«∫√«¡‡®â“æπ—°ß“π
‡√◊Õπ®”‡¢â“√–ß—∫‡Àμÿ‚¥¬‡√Á«
ıı.Û √’∫·®âß‡ÀμÿμàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë√—°…“°“√≥å
ıı.Ù ·¬°ºŸâμâÕß¢—ß∑’Ë°àÕ‡Àμÿ∑–‡≈“–«‘«“∑ ‚¥¬
§«∫§ÿ¡μ—«‰«âμ“¡ ∂“π∑’Ë∑’Ë‡√◊Õπ®”°”Àπ¥
ıı.ı §«∫§ÿ¡ºŸμâ Õâ ß¢—ß∑’‰Ë ¡à‡°’¬Ë «¢âÕß‰«â∫√‘‡«≥
∑’Ë§«∫§ÿ¡‚¥¬‡©æ“–
ıı.ˆ Õ∫ «π “‡Àμÿ°“√∑–‡≈“–«‘«“∑∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ
ıı.˜ æ‘®“√≥“≈ß∑—≥±å∑“ß«‘π—¬ ·≈–/À√◊Õ
¥”‡π‘π°“√μ“¡°ÆÀ¡“¬ μ“¡≈—°…≥–À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß°“√
°√–∑”§«“¡º‘¥
ıı.¯ À“°¡’ ºŸâ μâ Õ ß¢— ß ∫“¥‡®Á ∫ “À— À√◊ Õ
‡ ’¬™’«‘μ „Àâæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μ“¡°ÆÀ¡“¬
ıı.˘ √’ ∫ √“¬ß“π„Àâ ºŸâ ∫— ≠ ™“°“√‡√◊ Õ π®”
∑√“∫∑—π∑’
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รายการ
√“¬°“√

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μการตรวจการจั
‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
¢âÕ ıˆ °“√§«∫§ÿ ¡ ºŸâ μâ Õ ß¢— ß °à Õ §«“¡‰¡à ß∫ À√◊ Õ
°“√®≈“®≈ ให้ปฏิบัติดังนี้
ก่°àอÕการจลาจล
¢âÕ ı˜ ๕๖.๑
‡¡◊ËÕºŸâμâÕแจ้
ß¢—งßเหตุ
À≈∫Àπ’
ßπ’ำÈ ทันที
ต่อผู„้บÀâªังคัØ‘บ∫เรื—μ‘ อ¥—นจ�
ı˜.Ò ผู·®â
‡√◊Õπ®”∑—
๕๖.๒
บ้ งั ßคั‡Àμÿ
บเรืμอàÕนจ�ºŸâ∫ำ—ßก�§—ำ∫หนดหน้
าทีπร่ บ∑’ั ผิดชอบ
ı˜.Ú
â∫—ßก§—งานเรื
∫‡√◊Õπ®”√«∫√«¡‡®â
และจัดวางก�
ำลัง เจ้ºŸาพนั
อนจ�ำ ในการเข้“าæπ—
ระงั°บß“π
เหตุ
‡√◊Õπ®”μ‘¥μ“¡ºŸâμâÕß¢—ß‚¥¬‡√Á«
และ/หรือควบคุม สถานการณ์โดยเร็ว
ı˜.Û √’∫·®âß‡ÀμÿμàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë√—°…“°“√≥å
๕๖.๓
รีบแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่รักษาการณ์
ı.˜.Ù Õ∫ «π¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß ¢—È π μâ π ‡æ◊Ë Õ
๕๖.๔ ควบคุ®ม“√≥“μ‘
ผู ้ ต ้ อ งขั
ง ที่ ไ ม่âμâÕเ กีß¢—่ ยßวข้
อ งไว้ ที่
‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫°“√æ‘
¥μ“¡ºŸ
À≈∫Àπ’
ควบคุมโดยเฉพาะ
ı.˜.ı ª√– “πß“π°— ∫ ‡®â “ æπ— ° ß“πΩÉ “ ¬
๕๖.๕
หากก�Õß∑’
ำลัË∑งเจ้
ยงพอμ‘
ª°§√Õß À√◊
Õμ”√«®∑â
’Ë‡°‘า¥หน้
‡Àμÿาæที√âเ่ Õรือ¡นจ�àß¢âำÕไม่¡Ÿเ≈พีª√–«—
และ/หรื
สามารถ
ให้ประสานงาน
·≈–√Ÿª∂àอ“ไม่
¬¢ÕßºŸ
âμâÕß¢—ควบคุ
ß ‡æ◊มËÕสถานการณ์
ÕÕ°À¡“¬®—ไ∫ด้·≈–™à
«¬μ‘¥μ“¡
กัμ—บ«„Àâ
หน่μวàÕยในพื
‰ª ้นที่หรือ หน่วยใกล้เคียง เพื่อขอรับการ
« ¡¡◊ Õ Àπà « ¬μâ π — ß °— ¥ ¢Õß
สนับสนุนก�ı.˜.ˆ
ำลังเข้าร่¢Õ§«“¡√à
วมระงับเหตุ
ºŸâμâÕß¢—ß„π°“√™à
¥μ“¡μ—«
๕๖.๖«¬μ‘
สอบสวนสาเหตุ
การก่อความไม่สงบ
ı.˜.˜ √’ ∫่เกิ√“¬ß“π„Àâ
ºŸâ ∫— ≠ ™“°“√‡√◊ Õ π®”
หรือก่อการจลาจลที
ดขึ้น
∑√“∫∑—π∑’๕๖.๗ พิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัย และ/หรือ
ı˜.¯ ‡¡◊Ë Õ ‰¥â μ— ตามลั
« ºŸâ μâ Õกß¢—
ß ∑’Ë À ≈∫Àπ’
· ≈â «
ด� ำ เนิ น การตามกฎหมาย
ษณะหรื
อ ประเภท
„Àâ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π·≈–æ‘®“√≥“≈ß∑—≥±å∑“ß«‘π—¬/À√◊Õ
ของการกระท�ำความผิดแล้วแต่กรณี
¥”‡π‘π°“√μ“¡°ÆÀ¡“¬ μ“¡≈—°…≥–À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß°“√
๕๖.๘
ั ชาการเรือนจ�ำทราบ
°√–∑”§«“¡º‘
¥·≈âรี«บ·μàรายงานให้
°√≥’ ผบู้ ญ
ทั¢âÕนทีı˘ „Àâ‡√◊Õπ®”®—¥∑”·ºπÀ√◊Õ¡“μ√°“√ ·≈–°“√
ªØ‘∫μ— „‘ π°“√ªÑÕß°—π, °“√√–ß—∫‡Àμÿ ·≈–°“√§«∫§ÿ¡‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡
μ“¡ ¢âÕ ıı ∂÷ß¢âÕ ı˜ ‰¥âμ“¡§«“¡®”‡ªìπ À√◊Õμ“¡
∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√
กรมจเรทหารบก
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√“¬°“√

รายการ
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§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√ªØ‘∫—μ‘/À≈—°∞“πÕâ“ßÕ‘ß

¢âÕ ıˆ °“√§«∫§ÿ ¡ ºŸâ μâ Õ ß¢— ß °à Õ §«“¡‰¡à ß∫ À√◊ Õ
การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
°àÕ°“√®≈“®≈
¢âÕ ı˜ ‡¡◊ËÕºŸâμâÕß¢—ßÀ≈∫Àπ’„ÀâªØ‘∫—μ‘ ¥—ßπ’È
ı˜.Ò ·®âß‡ÀμÿμàÕºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”∑—π∑’
ı˜.Ú ºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”√«∫√«¡‡®â“æπ—°ß“π
‡√◊Õπ®”μ‘¥μ“¡ºŸâμâÕß¢—ß‚¥¬‡√Á«
ı˜.Û √’∫·®âß‡ÀμÿμàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë√—°…“°“√≥å
ı.˜.Ù Õ∫ «π¢â Õ ‡∑Á ® ®√‘ ß ¢—È π μâ π ‡æ◊Ë Õ
‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“μ‘¥μ“¡ºŸâμâÕß¢—ßÀ≈∫Àπ’
ı.˜.ı ª√– “πß“π°— ∫ ‡®â “ æπ— ° ß“πΩÉ “ ¬
ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡°‘¥‡Àμÿæ√âÕ¡ àß¢âÕ¡Ÿ≈ª√–«—μ‘
·≈–√Ÿª∂à“¬¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß ‡æ◊ËÕÕÕ°À¡“¬®—∫·≈–™à«¬μ‘¥μ“¡
μ—«„ÀâμàÕ‰ª
ı.˜.ˆ ¢Õ§«“¡√à « ¡¡◊ Õ Àπà « ¬μâ π — ß °— ¥ ¢Õß
ºŸâμâÕß¢—ß„π°“√™à«¬μ‘¥μ“¡μ—«
ı.˜.˜ √’ ∫ √“¬ß“π„Àâ ºŸâ ∫— ≠ ™“°“√‡√◊ Õ π®”
∑√“∫∑—π∑’
ı˜.¯ ‡¡◊Ë Õ ‰¥â μ— « ºŸâ μâ Õ ß¢— ß ∑’Ë À ≈∫Àπ’ · ≈â «
„Àâ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π·≈–æ‘®“√≥“≈ß∑—≥±å∑“ß«‘π—¬/À√◊Õ
¥”‡π‘π°“√μ“¡°ÆÀ¡“¬ μ“¡≈—°…≥–À√◊Õª√–‡¿∑¢Õß°“√
°√–∑”§«“¡º‘¥·≈â«·μà°√≥’
¢âÕ ı˘ „Àâ‡√◊Õπ®”®—¥∑”·ºπÀ√◊Õ¡“μ√°“√ ·≈–°“√
ªØ‘∫μ— „‘ π°“√ªÑÕß°—π, °“√√–ß—∫‡Àμÿ ·≈–°“√§«∫§ÿ¡‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡
μ“¡ ¢âÕ ıı ∂÷ß¢âÕ ı˜ ‰¥âμ“¡§«“¡®”‡ªìπ À√◊Õμ“¡
∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√
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การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
Ëß‘ ∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ∫“ßÀπà«¬¬—ß‰¡à‰¥â®—¥∑” À√◊Õ®—¥
∑”‰¡à‡√’¬∫√âÕ¬
■

Ú.¯ °“√ª≈àÕ¬μ—«
Ú.¯.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ‡Õ° “√°“√√“¬ß“π·≈–§” ß—Ë ·μàßμ—ßÈ ºŸμâ √«® Õ∫
¢Õ§” —Ëßª≈àÕ¬μ—«
°àÕπ°“√ª≈àÕ¬μ—«œ
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Ù ¢âÕ Úˆ.Ù ·≈– À¡«¥ ÚÛ ¢âÕ Òˆ
¢âÕ Úˆ.Ù ‡μ√’ ¬ ¡®— ¥ ∑”À≈— ° ∞“π„π°“√ª≈à Õ ¬ ‡¡◊Ë Õ
π—°‚∑…§π„¥®–μâÕßª≈àÕ¬μ—«„Àâæâπ‚∑…„ÀâºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”
‡ πÕ√“¬ß“πμàÕºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” ‡æ◊ËÕ¢Õ§” —Ëßª≈àÕ¬μ—«
°àÕπ∂÷ß°”Àπ¥«—πª≈àÕ¬μ—«‡®Á¥«—π
¢âÕ Òˆ ºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”μâÕß∑”√“¬ß“πμàÕºŸâ∫—≠™“°“√
‡√◊Õπ®” ‡æ◊ËÕ¢Õ§” —Ëßª≈àÕ¬μ—«π—°‚∑…„Àâæâπ‚∑…°àÕπ∂÷ß
°”Àπ¥«—πª≈àÕ¬ ˜ «—π ·≈–ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” μâÕß®—¥
π“¬∑À“√ ≠
— ≠“∫—μ√‰ªμ√«® Õ∫°àÕπ°“√ª≈àÕ¬μ—«∑ÿ°§√—ßÈ
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’√“¬ß“π°“√μ√«® Õ∫ºŸâμâÕß
¢—ß¢ÕßºŸâ‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß
Ú.¯.Ú °“√ ë μ√«®¥Ÿª√–°“»
ªî¥ª√–°“»«—πª≈àÕ¬μ—« ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÚÛ ¢âÕ Ò˜
¢âÕ Ò˜ ºŸâ ∫— ß §— ∫ ‡√◊ Õ π®”μâ Õ ß®— ¥ ∑”∫— ≠ ™’ ‡ πÕª≈à Õ ¬
π—°‚∑… (∑∫. ÒÙ-Òˆ) ®”π«π Ú ©∫—∫ ‡ πÕμàÕ
ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” Ò ©∫—∫ ·≈–ªî¥ª√–°“»‰«â∑’Ë‡√◊Õπ®”
Ò ©∫—∫ ‡æ◊ËÕ„Àâπ—°‚∑…∑’Ë®–∂Ÿ°ª≈àÕ¬μ—«‰¥â∑√“∫°”Àπ¥
«—πª≈àÕ¬
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡àªî¥ª√–°“»„ÀâºŸâμâÕß¢—ß∑√“∫
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§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß

Ú.¯.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ‡Õ° “√°“√·®âßμâπ —ß°—¥
·®âßμâπ —ß°—¥ºŸâμâÕß¢—ß ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÚÛ ¢âÕ ÒÒ
¢âÕ ÒÒ „Àâ ºŸâ ∫— ß §— ∫ ‡√◊ Õ π®” ·®â ß Àπà « ¬μâ π — ß °— ¥ ¢Õß
ºŸâμâÕß¢—ß∑√“∫«—π ·≈–‡«≈“‡¡◊ËÕ®–¡’°“√ª≈àÕ¬μ—« ‡æ◊ËÕ®—¥
‡®â“Àπâ“∑’Ë¡“√—∫μ—«μàÕ‰ª
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ·®âß∑“ß‚∑√»—æ∑å‰¡à¡’À≈—°∞“π
°“√·®âß
Û. ‘∑∏‘°”≈—ßæ≈¢Õß
ºŸâμâÕß¢—ß
Û.Ò °“√‡≈◊ËÕπ
™—Èππ—°‚∑…
Û.Ò.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ‡Õ° “√°“√‡≈◊ËÕπ™—Èππ—°‚∑…
‡≈◊ËÕπ™—Èπμ“¡√–¬–‡«≈“ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ˘ ¢âÕ ÙÚ
¢âÕ ÙÚ °“√‡≈◊ÕË π™—πÈ „Àâ°√–∑”‡¡◊ÕË π‘È ‡¥◊Õπ ¡‘.¬.·≈– ∏.§.
‚¥¬π—°‚∑…®–μâÕß‰¥â√—∫‚∑…¡“·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡‡¥◊Õπ
π—∫μ—Èß·μà«—π∑’Ë»“≈æ‘æ“°…“§¥’∂÷ß∑’Ë ÿ¥ „π°√≥’¡’‡Àμÿæ‘‡»…
®–‡≈◊ËÕπ™—Èπ°àÕπ‡«≈“°Á‰¥â
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ °“√√“¬ß“π≈à“™â“∑”„Àâπ—°‚∑…
‡ ’¬ ‘∑∏‘
Û.Ò.Ú °“√ ë μ√«®¥Ÿ§” —Ëß°“√‡≈◊ËÕπ™—Èππ—°‚∑…
¥”‡π‘π°“√‡≈◊ËÕπ™—Èπ
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ˘ ¢âÕ ÙÛ
30
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การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

¢âÕ ÙÛ °“√‡≈◊Ë Õ πÀ√◊ Õ ≈¥™—È π „Àâ ° √–∑”‰¥â § √“«≈–™—È π
‡«âπ·μà„π°√≥’∑’Ë¡’‡Àμÿæ‘‡»… ‚¥¬„ÀâºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®”
μ—ßÈ §≥–°√√¡°“√¢÷πÈ §≥–Àπ÷ßË ‡æ◊ÕË æ‘®“√≥“‡≈◊ÕË πÀ√◊Õ≈¥™—πÈ
μ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’√“¬ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√
ª√–°Õ∫§” —Ëß°“√‡≈◊ËÕπÀ√◊Õ≈¥™—Èπ
Û.Ò.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ √ “¬ß“π°“√‡≈◊Ë Õ πÀ√◊ Õ ≈¥™—È π π— ° ‚∑… ‰ª¬— ß
√“¬ß“π¬Õ¥ºŸâμâÕß¢—ß À.∑∫.
‡≈◊ËÕπÀ√◊Õ≈¥™—Èπ
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ˘ ¢âÕ ÙÙ
¢âÕ ÙÙ „Àâ À πà « ¬‡√◊ Õ π®”¢Õß°Õß∑— æ ∫°√“¬ß“π¬Õ¥
ºŸμâ Õâ ß¢—ß‡≈◊ÕË πÀ√◊Õ≈¥™—πÈ „Àâ°√¡°“√ “√«—μ√∑À“√∫°∑√“∫
Û.Ú °“√√âÕß∑ÿ°¢å
Û.Ú.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ‡Õ° “√·≈–™àÕß∑“ß°“√√âÕß∑ÿ°¢å
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
‡ªî¥‚Õ°“ √âÕß∑ÿ°¢å
À¡«¥ Û ¢âÕ ÒÛ.Òˆ ·≈– À¡«¥ Úı ¢âÕ ÒÒÚ
¢âÕ ÒÛ.Òˆ ‡ªî¥‚Õ°“ „ÀâºŸâμâÕß¢—ß√âÕß∑ÿ°¢å‰¥â‚¥¬ –¥«°
¢âÕ ÒÒÚ °“√√âÕß∑ÿ°¢å®–°√–∑”¥â«¬«“®“ À√◊Õ¬◊Ëπ‡ªìπ
Àπ—ß ◊Õ°Á‰¥â·≈–μâÕß≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å‰«â‡ªìπ ”§—≠
”À√— ∫ °“√√â Õ ß∑ÿ ° ¢å ¥â « ¬«“®“„Àâ ‡ ®â “ æπ— ° ß“π‡√◊ Õ π®”
∫—π∑÷°§”√âÕß∑ÿ°¢åπ—Èπ‰«â
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’Õÿª°√≥å ”À√—∫°“√√âÕß∑ÿ°¢å
‡™àπ °√–¥“…, ª“°°“ ·≈–μŸâ√—∫‡√◊ËÕß
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§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß

Û.Ú.Ú °“√ ë μ√«®¥ŸÀ≈—°∞“π°“√¥”‡π‘π°“√
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
ªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕºŸâμâÕß¢—ß
√âÕß∑ÿ°¢åÀ√◊ÕÆ’°“
À¡«¥ Úı ¢âÕ ÒÒˆ
¢âÕ ÒÒˆ ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ√âÕß∑ÿ°¢å À√◊Õ
‡√◊ËÕß√“« À√◊ÕÆ’°“ „π¢âÕ ÒÒı ‰«â·≈â« À“°‰¡à„™à‡ªìπ°√≥’
¥—ß°≈à“«„π¢âÕ ÒÒ˜ „Àâ‡ªî¥Õà“πμ√«®¥Ÿ¢âÕ§«“¡ ·≈–ªØ‘∫—μ‘
¥—ßπ’È
ÒÒˆ.Ò Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
ÒÒˆ.Ú ·°â‰¢ À√◊Õ™à«¬‡À≈◊Õμ“¡§”√âÕß¢Õμ“¡
§«√·°à°√≥’
ÒÒˆ.Û ‡ πÕºŸâ ∫— ≠ ™“°“√‡√◊ Õ π®”æ√â Õ ¡°— ∫
√“¬ß“π™’È·®ß°“√ªØ‘∫—μ‘
Û.Û ‡§√◊ËÕß
ë μ√«®¥Ÿ∫—≠™’·®°®à“¬ ·≈–μ√«® ‘Ëß¢Õß
·μàß°“¬ ‡§√◊ËÕßπÕπ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
·≈–¢Õß„™âª√–®”μ—« À¡«¥ ÒÙ ¢âÕ ˆˆ
¢âÕ ˆˆ „Àâ®à“¬‡§√◊ËÕßπÿàßÀà¡ ”À√—∫ºŸâμâÕß¢—ß ¥—ßπ’È
ˆˆ.Ò ‡ ◊ÈÕ·∫∫‡¥’¬«°—∫‡ ◊ÈÕ™—Èπ„π¢Õß∑À“√°Õß
ª√–®”°“√ ·≈–°“ß‡°ß¢“ —Èπ·∫∫°“ß‡°ß°’Ã“ ®”π«π Ú ™ÿ¥
‚¥¬„Àâ„™â ’°“°’·°¡‡¢’¬«
ˆˆ.Ú ºâ“Õ“∫πÈ” Ò º◊π, ºâ“Àà¡πÕπ Ò º◊π,
À¡Õπ Ò „∫, ‡ ◊ÈÕÀ√◊Õºâ“ªŸ∑’ËπÕπÀπ÷Ëßº◊π‡™àπ‡¥’¬«°—∫
∑À“√°Õßª√–®”°“√ ”À√—∫¡ÿâßÀπ÷ËßÀ≈—ß„Àâæ‘®“√≥“®à“¬„Àâ
„π‚Õ°“ Õ—π ¡§«√
■ ß‘Ë ∑’À
Ë πà«¬ªØ‘∫μ— º‘ ¥‘ ®—¥∑”„∫‡∫‘° ·μà‰¡à‰¥â√∫— °“√·®°®à“¬
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การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

Û.Ù °“√‡¬’Ë¬¡
ºŸâμâÕß¢—ß
Û.Ù.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°°“√‡¬’Ë¬¡°”Àπ¥°“√‡¬’Ë¬¡
°”Àπ¥«—π·≈–‡«≈“
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
‡¬’Ë¬¡
À¡«¥ Ò¯ ¢âÕ ˘
¢âÕ ˘ °“√‡¬’Ë¬¡ºŸâμâÕß¢—ß „Àâ‡¬’Ë¬¡‰¥â‡©æ“–«—πÀ¬ÿ¥
√“™°“√ √–À«à“ß‡«≈“ ÒÚ ∂÷ß Òı μ“¡ ∂“π∑’Ë
∑’Ë‡√◊Õπ®”®—¥„Àâ ·≈–¢≥–‡¬’Ë¬¡μâÕß¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë°”°—∫¥Ÿ·≈
Õ¬Ÿàμ≈Õ¥‡«≈“‡¬’Ë¬¡ ‡«âπ·μà¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ„ÀâºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”
Õπÿ≠“μ„Àâ‡¬’Ë¬¡„π«—π·≈–‡«≈“Õ◊Ëπ‰¥âμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ Àπà«¬°”Àπ¥«—π‡¬’Ë¬¡‰¡à‡ªìπ‰ª
μ“¡√–‡∫’¬∫
Û.Ù.Ú °“√ ë μ√«®¥Ÿ ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√‡¬’Ë¬¡¢Õß≠“μ‘
μ√«® Õ∫ ‘Ëß¢Õß∑’Ë≠“μ‘ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
¡“‡¬’Ë¬¡
À¡«¥ Ò¯ ¢âÕ ˘Ù
¢âÕ ˘Ù ‡®â“æπ—°ß“π‡√◊Õπ®” μâÕßμ√«® ‘Ëß¢Õß∑’Ë≠“μ‘
π”¡“‡¬’¬Ë ¡∑ÿ°§√—ßÈ °àÕπ„ÀâºμŸâ Õâ ß¢—ß√—∫‰ª ∂â“‡ªìπ¢ÕßμâÕßÀâ“¡
„Àâ¬÷¥‰«â·≈â«√“¬ß“πºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®”∑√“∫
■ ß‘Ë ∑’À
Ë πà«¬ªØ‘∫μ— º‘ ¥‘ ‰¡à∫π— ∑÷° ß‘Ë ¢Õß∑’≠
Ë “μ‘π”¡“‡¬’¬Ë ¡
Û.Ù.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√‡¬’Ë¬¡¢Õß≠“μ‘
∫—π∑÷°À≈—°∞“π°“√ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
‡¬’Ë¬¡
À¡«¥ Û ¢âÕ Òˆ.¯ ·≈– Òˆ.¯.ı
¢âÕ Òˆ.¯ „π«—πÀ¬ÿ¥√“™°“√√–À«à“ß‡«≈“ ÒÚ-Òı
´÷Ëß‡ªìπ‡«≈“‡¬’Ë¬¡≠“μ‘„ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
กรมจเรทหารบก
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°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß

รายการ
√“¬°“√

Òˆ.¯.ı μâÕß„Àâ≠“μ‘≈ß∫—π∑÷°À≈—°∞“π„π ¡ÿ¥
°àÕπ°“√‡¬’Ë¬¡∑ÿ°§√—Èß
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ∫—π∑÷°√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√‡¬’Ë¬¡¢Õß
≠“μ‘‰¡à§√∫∂â«π
Û.ı °“√‡≈’È¬ß
Õ“À“√
Û.ı.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ√“¬°“√Õ“À“√ª√–®”«—π
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
ª√–°Õ∫‡≈’È¬ß
À¡«¥ Òı ¢âÕ ˜Ú
¢âÕ ˜Ú „Àâ ‡ √◊ Õ π®”¡≥±≈∑À“√∫°, ‡√◊ Õ π®”®— ß À«— ¥
∑À“√∫° ·≈–‡√◊Õπ®”°√¡°Õß∑À“√®—¥„Àâ¡’°“√ª√–°Õ∫
‡≈’È¬ßÕ“À“√·°àºŸâμâÕß¢—ß«—π≈– Û ¡◊ÈÕ ·∫àßÕÕ°‡ªìπ¡◊ÈÕ‡™â“,
°≈“ß«—π ·≈–‡¬Áπ ‚¥¬°“√À—°§à“ª√–°Õ∫‡≈’È¬ßÕ“À“√μ“¡∑’Ë
°À. °”Àπ¥
Û.ı.Ú °“√ ë μ√«®¥ŸÀ≈—°∞“π°“√‡∫‘°-®à“¬‡ß‘π
‡∫‘°·≈–À—°§à“ª√–°Õ∫ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
‡≈’È¬ß
À¡«¥ Òı ¢âÕ ˜Û
¢âÕ ˜Û °“√‡∫‘ ° ‡ß‘ π §à “ ª√–°Õ∫‡≈’È ¬ ßÕ“À“√ºŸâ μâ Õ ß¢— ß
”À√—∫π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√, π“¬∑À“√ª√–∑«π ·≈–
æ≈Õ“ “ ¡—§√ „Àâ‡√◊Õπ®”¡≥±≈∑À“√∫°, ‡√◊Õπ®”®—ßÀ«—¥
∑À“√∫° ·≈–‡√◊Õπ®”°√¡°Õß∑À“√ ‡ªìπºŸ‡â ∫‘°„Àâ «à π∑À“√
°Õßª√–®”°“√ „ÀâÀπà«¬μâπ ß— °—¥‡ªìπºŸ‡â ∫‘°„Àâ·≈–π” ßà ‡ß‘π
§à“ª√–°Õ∫‡≈’È¬ßÕ“À“√„Àâ°—∫Àπà«¬‡√◊Õπ®” à«π∑’Ë‡À≈◊Õ„Àâ
®à“¬§◊πºŸâμâÕß¢—ß
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การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

Û.ı.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°°“√μ√«®Õ“À“√
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
μ√«®Õ“À“√°àÕπ
√—∫ª√–∑“π
À¡«¥ Òı ¢âÕ ˜ˆ
¢â Õ ˜ˆ „Àâ ‡ ®â “ Àπâ “ ∑’Ë · æ∑¬å μ √«®Õ“À“√∑’Ë ºŸâ μâ Õ ß¢— ß
®–√—∫ª√–∑“πÕ“À“√°àÕπ ∂â“‰¡à “¡“√∂μ√«®‰¥â „Àâ®—¥
‡®â“æπ—°ß“π‡√◊Õπ®”‡ªìπºŸâμ√«®·∑π
■ ‘Ë ß ∑’Ë À πà « ¬ªØ‘ ∫— μ‘ º‘ ¥ ‰¡à · μà ß μ—È ß ºŸâ μ √«®Õ“À“√°à Õ π
√—∫ª√–∑“π
Û.ı.Ù §ÿ≥§à“ ë μ√«®¥Ÿ‚√ß‡≈’¬È ß, ‚√ßª√–°Õ∫‡≈’¬È ß·≈– ß— ‡°μ°“√≥å√–À«à“ß
∑“ß‚¿™π“°“√, ª√‘¡“≥ √—∫ª√–∑“πÕ“À“√
¿“æ‚√ß§√—« ·≈–
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡≈’¬È ß¥Ÿ∑À“√ æ.». ÚıÙ˘
Õÿª°√≥å„π°“√
À¡«¥ ı ¢âÕ ÛÚ
ª√–°Õ∫‡≈’È¬ßœ
¢âÕ ÛÚ °“√‡≈’¬È ß¥Ÿ∑À“√μâÕß‚∑…„ÀâªØ‘∫μ— μ‘ “¡√–‡∫’¬∫π’È
‚¥¬Õπÿ‚≈¡
Ù. °“√ ÿ¢“¿‘∫“≈
‡√◊Õπ®”
Ù.Ò ¿“æÕ“§“√ ë μ√«®¥Ÿ√“¬ß“πº≈°“√μ√«®°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈‡√◊Õπ®” ·≈–
‡√◊Õπ¢—ß
Õ“§“√ ∂“π∑’Ë
กองทัæ∫°
พบก
๑๖๗/๒๕๔๘
เรื่อ‡√◊งชีÕË ้ßแ™’จงการ
◆ ค�§”ำสัß—Ë ่ง°Õß∑—
(§”™’ที·È ่ ®ß)
∑’Ë Òˆ˜/ÚıÙ¯
·È ®ß°“√
ªØ‘∫—μ‘°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈„π∑’Ëμ—Èßª°μ‘ ≈ß ÚÚ ¡’.§. Ù¯ ¢âÕ ¢.Û
¢âÕ ¢.Û ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑À“√μ—Èß·μà º∫.√âÕ¬.≈ß¡“μâÕß
√à«¡¡◊Õ°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë·æ∑¬å ¡’Àπâ“∑’ËÕ∫√¡™’È·®ß∑À“√„π
∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õßμπ „Àâ√Ÿâ·≈–‡¢â“„®‡√◊ËÕß°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈·≈–
μ√å สæ√â
°“√ªØ‘
∫—μม‘¢การปฏิ
ÕßÀπà«บ¬∑À“√
สุÿ¢ข»“
ศาสตร์
่วนบุÕ¡∑—
คคลÈß§«∫§ÿ
พร้อ¡มทั
้งควบคุ
ัติของ
หน่“วß„°≈â
ยทหารอย่
Õ¬à
™‘¥¥â«¬างใกล้ชิดด้วย
กรมจเรทหารบก
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°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß

√“¬°“√
รายการ

√–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÒÙ ¢âÕ ˆÙ
¢âÕ ˆÙ ·æ∑¬å μâ Õ ß∑”°“√μ√«®‡√◊ Õ π®”‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√
Õπ“¡—¬¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß ·≈–°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈¢Õß‡√◊Õπ®” ‰¡à
πâÕ¬°«à“‡¥◊Õπ≈– Ú §√—Èß
■ ß‘Ë ∑’À
Ë πà«¬ªØ‘∫μ— º‘ ¥‘ ‰¡à¡’·æ∑¬å¡“μ√«®°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈
¢Õß‡√◊Õπ®”
Ù.Ú ¿“æÀâÕßπÈ” ë μ√«®¥ŸÀâÕßπÈ”-ÀâÕß â«¡
ÀâÕß â«¡
◆ §” —Ëß°Õß∑—æ∫° (§”™’È·®ß) ∑’Ë Òˆ˜/ÚıÙ¯ ‡√◊ËÕß
™’·È ®ß°“√ªØ‘∫μ— °‘ “√ ¢ÿ “¿‘∫“≈„π∑’μË ß—È ª°μ‘ ≈ß ÚÚ ¡’.§. Ù¯
¢âÕ Û °. ·≈– Ù °.
¢âÕ Û °. มี¡’เ‡«√∑”§«“¡
–Õ“¥∑ÿ°«—วπมทุกวัน
วรท�ำความสะอาดส้
¢âÕ Ù °. ¡’‡«√∑”§«“¡ –Õ“¥∑ÿ°«—π ‚¥¬‡©æ“–∑’Ë¬◊π∂à“¬
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ÀâÕßπÈ”-ÀâÕß â«¡‰¡à –Õ“¥
ı. °“√ªØ‘∫—μ‘μàÕ
ºŸâμâÕß¢—ß
ı.Ò °“√Õπ“¡—¬
ºŸâμâÕß¢—ß
ı.Ò.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°º≈°“√μ√«®
μ√«®ºŸâμâÕß¢—ß°àÕπ
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
·¬°ª√–‡¿∑
À¡«¥ ˆ ¢âÕ Ú¯ ·≈– Ú¯.Û
¢âÕ Ú¯ ‡¡◊ËÕ‡®â“æπ—°ß“π‡√◊Õπ®”‰¥â√—∫μ—«ºŸâμâÕß¢—ß‰«â·≈â«
„ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
Ú¯.Û μ‘¥μàÕ„Àâ·æ∑¬å¡“∑”°“√μ√«®Õπ“¡—¬
ºŸâμâÕß¢—ß°àÕπ·¬°ª√–‡¿∑ºŸâμâÕß¢—ß ‡æ◊ËÕ∑”°“√§«∫§ÿ¡
◆
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การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ

Ë‘ß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’·æ∑¬å∑”°“√μ√«®ºŸâμâÕß¢—ß
°àÕπ·¬°ª√–‡¿∑
ı.Ò.Ú °“√ ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°º≈°“√μ√«®
μ√«®Õπ“¡—¬ª√–®”‡¥◊Õπ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÒÙ ¢âÕ ˆÙ
¢âÕ ˆÙ ·æ∑¬å μâ Õ ß∑”°“√μ√«®‡√◊ Õ π®”‡°’Ë ¬ «°— ∫ °“√
Õπ“¡—¬¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß ·≈–°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈¢Õß‡√◊Õπ®” ‰¡à
πâÕ¬°«à“‡¥◊Õπ≈– Ú §√—Èß
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’·æ∑¬å∑”°“√μ√«®Õπ“¡—¬ºŸâ
μâÕß¢—ß
ı.Ò.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ ¡ÿ¥∫—π∑÷°º≈°“√μ√«®Õπ“¡—¬·≈– ÿ¢“¿‘∫“≈
∫—π∑÷°º≈°“√μ√«®
”À√—∫·æ∑¬å
Õπ“¡—¬
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Ú˜ ¢âÕ ÒÚÙ
¢âÕ ÒÚÙ ‡√◊Õπ®”μâÕß®—¥„Àâ¡’ ¡ÿ¥∫—π∑÷° ”À√—∫ºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“∑’Ë¡“μ√«®‡¬’Ë¬¡ ·≈– ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√μ√«®Õπ“¡—¬
·≈–°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß ”À√—∫·æ∑¬å∑’Ë¡“μ√«®
μ≈Õ¥®π ¡ÿ¥∫—≠™’ ‘Ëß¢Õß¢ÕßÀπà«¬
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’ ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√μ√«®Õπ“¡—¬
ºŸâμâÕß¢—ß ”À√—∫·æ∑¬å
ı.Ò.Ù °“√ ë μ√«®¥Ÿ ¿“æ‚¥¬∑—Ë«‰ª¿“¬„π‡√◊Õπ®”
¥Ÿ·≈Õπ“¡—¬ºŸâμâÕß¢—ß ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ Û ¢âÕ ÒÛ ·≈– ÒÛ.¯
¢âÕ ÒÛ ผูºŸ้บâ∫ัง—ßคั§—บ∫เรื‡√◊อÕนจ�
π®”¡’
“∑’Ë¥—ßπ’าÈ ที่ดังนี้
ำมีÕอ”π“®Àπâ
�ำนาจและหน้
■
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ı.Ò.ˆ μŸâ¬“
·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ
ª∞¡æ¬“∫“≈¢—Èπμâπ

ı.Ò.˜ °“√
μ√«® “√‡ æμ‘¥ ·≈–
°“√∫”∫—¥ ºŸμâ ¥‘ ¬“‡ æμ‘¥
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°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß
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ı.Ò.ı ∂“π
æ¬“∫“≈ºŸâμâÕß¢—ß

33

ÒÛ.¯ §«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈Õπ“¡—¬¢ÕßºŸâμâÕß¢—ß μ≈Õ¥®π
°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈¿“¬„π‡√◊Õπ®”„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡§”·π–π”¢Õß
·æ∑¬å
ë μ√«®¥ŸÀÕâ ßª∞¡æ¬“∫“≈ ·≈– Õ∫∂“¡‡®â“Àπâ“∑’‡Ë √◊Õπ®”
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÒÙ ¢âÕ ˆ˜
¢âÕ ˆ˜ ‡√◊Õπ®”¡≥±≈∑À“√∫°, ®—ßÀ«—¥∑À“√∫° ·≈–
°√¡°Õß∑À“√ ®–μâÕß®—¥„Àâ¡’ ∂“πæ¬“∫“≈‡ªìπ∑’Ë∑”°“√
√—°…“æ¬“∫“≈ºŸâμâÕß¢—ß ∂â“‰¡à “¡“√∂®—¥‰¥â ®–®—¥¢÷Èπ„π
∂“πæ¬“∫“≈¢ÕßÀπà«¬∑À“√∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°Á‰¥â
ë μ√«®¥ŸμŸâ¬“·≈–¬“ª√–®”μŸâ
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÒÙ ¢âÕ ˆ¯
¢âÕ ˆ¯ ‡¡◊ËÕºŸâμâÕß¢—ßªÉ«¬‡≈Á°πâÕ¬ „Àâ®—¥À“¬“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà
„Àâ°—∫ºŸâμâÕß¢—ß ”À√—∫ºŸâμâÕß¢—ß∑’ËªÉ«¬Àπ—° „Àâ√“¬ß“π
¢ÕÕπÿ¡—μ‘ºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®” ‡æ◊ËÕπ”‰ª√—°…“æ¬“∫“≈∑’Ë
‚√ßæ¬“∫“≈∑À“√ ‚¥¬®—
¬
โรงพยาบาลทหาร
โดยจั¥ºŸดâ§ผู«∫§ÿ
้ควบคุ¡‰ª¥â
มคุม«ไป
ë μ√«®¥Ÿ∫—π∑÷°º≈°“√μ√«® “√‡ æμ‘¥
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÒÙ ¢âÕ ˜
¢âÕ ˜ ºŸμâ Õâ ß¢—ß∑’μË ¥‘ ¬“‡ æμ‘¥ À√◊Õ ß ¬— «à“μ‘¥¬“‡ æμ‘¥
‡¡◊ËÕ‡√◊Õπ®”‰¥â√—∫μ—«‰«â·≈â« „Àâμ√«®À“ “√‡ æμ‘¥„π
ªí “«– ∂â“μ√«®æ∫ “√‡ æμ‘¥„Àâ∑”°“√∫”∫—¥√—°…“ ·≈–
∑”°“√·¬°¢—ß ‚¥¬Àâ“¡‡¬’Ë¬¡„¥ Ê ∑—Èß ‘Èπ ∂â“μ‘¥¬“‡ æμ‘¥
∂÷ß¢—Èπ√â“¬·√ß ·≈–Õ“≈–«“¥ μâÕß¢ÕÕπÿ¡—μ‘ºŸâ∫—≠™“°“√
‡√◊Õπ®”μ’μ√«π
■ ‘Ëß∑’ËÀπà«¬ªØ‘∫—μ‘º‘¥ ‰¡à¡’°“√μ√«® “√‡ æμ‘¥
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°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß

ı.Ò.¯ °“√ ë μ√«®¥Ÿ°“√·¬°ºŸâμâÕß¢—ß
·¬°ºŸâμâÕß¢—ß∑’ËªÉ«¬‡ªìπ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
‚√§μâÕßÀâ“¡
À¡«¥ ¯ ¢âÕ Ûˆ
¢âÕ Ûˆ „Àâ®—¥·∫àßÀâÕß¢—ßÕÕ°‡ªìπ à«π Ê ‚¥¬¡’ ‘Ëß°’¥°—Èπ
À√◊Õ¢Õ∫‡¢μÕ—π·πàπÕπ· ¥ß à«π·∫àßπ—Èπ Ê ‡æ◊ËÕ·¬°
ª√–‡¿∑ºŸâμâÕß¢—ß‡∑à“∑’Ë®–∑”‰¥â
ı.Ú °“√øóπô øŸ®μ‘ „®
ı.Ú.Ò °“√ ë μ√«®¥Ÿ ¡ÿ¥∫—π∑÷°°“√Õ∫√¡™’È·®ß
Ωñ°·≈–Õ∫√¡ºŸâμâÕß¢—ß ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÚÒ ¢âÕ ÒÙ ·≈– Ò.Ù.Ò
¢âÕ Ò.Ù °“√øóôπøŸ®‘μ„®ºŸâμâÕß¢—ß „ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
ÒÙ.Ò ®—¥„Àâ¡’°“√Ωñ°·≈–Õ∫√¡ºŸâμâÕß¢—ßÕ¬Ÿà
‡ªìπª√–®”
ı.Ú.Ú °“√ ë μ√«®¥Ÿ§” —Ëß°“√Õ∫√¡À√◊Õ ¡ÿ¥∫—π∑÷°
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
Õ∫√¡»’≈∏√√¡
À¡«¥ ÚÒ ¢âÕ ÒÙ ·≈– ÒÙ.Ú
¢âÕ ÒÙ °“√øóôπøŸ®‘μ„®ºŸâμâÕß¢—ß „ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
ÒÙ.Ú ‡™‘≠Õπÿ»“ π“®“√¬å¢ÕßÀπà«¬ ¡“Õ∫√¡
»’≈∏√√¡„Àâ°—∫ºŸâμâÕß¢—ß‡ªìπª√–®”∑ÿ°‡¥◊Õπ À“°‡¥◊Õπ„¥
‰¡à¡’°“√Õ∫√¡»’≈∏√√¡ °Á„Àâπ‘¡πμåæ√– ß¶åºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
¡“‡∑»π“À√◊Õ∫√√¬“¬∏√√¡·∑π
ı.Ú.Û °“√ ë μ√«®¥Ÿ ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫æ‘∏’∑“ß»“ π“
®—¥ ∂“π∑’Ë ”À√—∫°“√ ◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
ª√–°Õ∫æ‘∏’∑“ß»“ π“ À¡«¥ ÚÒ ¢âÕ ÒÙ ·≈– ÒÙ.Û
กรมจเรทหารบก
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§Ÿà¡◊Õ°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√ “¬ß“π®‡√
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√ªØ‘
—μ‘/กÀ≈—
°∞“πÕâ
การปฏิ
บัติ/∫หลั
ฐานอ้
างอิ“งßÕ‘ß

√“¬°“√
รายการ

ı.Û °“√Ωñ°
«‘™“™’æ

35

¢âÕ ÒÙ °“√øóôπøŸ®‘μ„®ºŸâμâÕß¢—ß „ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
ÒÙ.Û „Àâ§«“¡ –¥«°·°àºŸâ μâÕß¢— ß ∑’Ë π—∫∂◊Õ
»“ π“Õ◊ËππÕ°‡Àπ◊Õ®“°»“ π“æÿ∑∏ ‚¥¬Õ”π«¬§«“¡
–¥«°„Àâªป√–°Õ∫æ‘
π“‰¥âμ“¡§«√
สะดวกให้
ระกอบพิ∏ธ’∑ีท“ß»“
างศาสนาได้
ตามสมควร
ë μ√«®¥Ÿ ∂“π∑’ËΩñ°, À≈—°∞“π°“√Ωñ°Õ∫√¡ ·≈–°“√
¢Õ√—∫°“√ π—∫ πÿπ«‘∑¬“°√
◆ √–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫° «à“¥â«¬°“√‡√◊Õπ®”∑À“√ æ.». ÚııÒ
À¡«¥ ÚÚ ¢âÕ Òı, Òı.Ò ·≈– Òı.Ú
¢âÕ Òı °“√Ωñ°«‘™“™’æ„ÀâºŸâ∫—ß§—∫‡√◊Õπ®” ªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
Òı.Ò æ‘®“√≥“ºŸμâ Õâ ß¢—ß‡æ◊ÕË ‡¢â“Ωñ°«‘™“™’æ ‚¥¬
§”π÷ ß ∂÷ ß Õ“¬ÿ ‡æ» ·≈–§«“¡ “¡“√∂ §«“¡∂π— ¥ ¢Õß
ºŸâμâÕß¢—ß‡ªìπ‡°≥±å„π°“√æ‘®“√≥“
Òı.Ú ª√– “π¢Õ√— ∫°“√ π—∫ πÿπ«‘∑¬“°√
®“° à«π√“™°“√À√◊Õ‡Õ°™π‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡√Ÿâ·≈–∑—°…–„π°“√
æ—≤π“«‘™“™’æ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß°“√π”‰ª„™â‰¥â®√‘ß‡¡◊ËÕæâπ‚∑…
·≈–„Àâ∑”°“√Ωñ°Õ∫√¡Õ¬à“ßπâÕ¬ —ª¥“Àå≈– Ò §√—Èß
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
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การตรวจสายงานสัสดี
รายการ
๑. ขั้ น ต อ น ก า ร
เตรียมการก่อนการ
ตรวจเลื อ กทหาร
กองเกิ น เข้ า กอง
ประจ�ำการ
๑.๑ การจัดท�ำ
บัญชีรายชื่อทหาร
กองเกินและทหาร
กองหนุนประเภทที่
๒ (แบบ สด.๒๗)

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

● ตรวจดู - บัญชีรายชือ่ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒
(แบบ สด.๒๗) ของคนทีจ่ ะต้องน�ำไปจัดท�ำบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้า
กองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ประเภทบัญชีคนที่อยู่ในก�ำหนดเรียก
อายุธรรมดา ครบถ้วนตามบัญชีรายชือ่ คนทีล่ งบัญชีทหารกองเกิน (แบบ
สด.๒) ที่อ�ำเภอส่งมาหรือไม่
		 - การจ�ำหน่ายด้วยเหตุต่าง ๆ มีหลักฐาน และการบันทึกถูก
ต้องหรือไม่
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ตอนที่ ๒ การลงบัญชีทหารกองเกิน ข้อ ๕, ๕.๓ และ ๕.๔
ข้อ ๕ การเก็บบัญชีทหารกองเกินและการรายงาน
		 ๕.๓ เมือ่ จังหวัดได้รบั บัญชีรายชือ่ บุคคลทีไ่ ด้ลงบัญชีทหารกองเกิน
(แบบ สด.๒) จากอ�ำเภอตามข้อ ๕.๒ แล้ว (นอกจากผู้รับลงบัญชีทหาร
กองเกินใหม่ตามมาตรา ๑๙) ให้คัดรายชื่อลงในบัญชีรายชื่อทหารกอง
เกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ตามผนวก ถ โดย
มีบัญชีงบยอดจ�ำนวนทหารกองเกิน ตามผนวก ท ปิดไว้ที่ปกหน้าด้าน
ในด้วย
		 ๕.๔ เมื่อทหารกองเกินผู้ใดต้องจ�ำหน่ายด้วยเหตุใด ๆ ให้ลงเลข
จ�ำนวนจ�ำหน่าย บันทึกจ�ำหน่ายในบัญชีทหารกองเกินและทหารกองหนุน
ประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) และบันทึกในช่องด้วยเหตุให้ทราบว่าจ�ำหน่าย
เพราะเหตุใด ตามเรื่องฉบับที่ พ.ศ. ใด แล้วให้เจ้าหน้าที่ลงชื่อก�ำกับไว้
ด้วย และให้แก้งบยอดจ�ำนวนทหารกองเกิน (ผนวก ท) ไว้ให้ถูกต้อง
กรมจเรทหารบก
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รายการ

๑.๒ การจั ด
ท� ำ บั ญ ชี เ รี ย ก
ทหารกองเกินเข้า
กองประจ� ำ การ
(แบบ สด.๑๖)
- บั ญ ชี ค น
หลีกเลี่ยงขัดขืน

- บั ญ ชี ค นที่
ขาดการตรวจเลือก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. คัดบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ไม่ครบถ้วนตามที่อ�ำเภอส่งบัญชี
รายชื่อบุคคลที่ได้ลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๒) มาให้
				 ๒. การบันทึกในช่องต่าง ๆ ไม่ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
● ตรวจดู - บัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.
๑๖) ทุกประเภท
			 - คัดรายชื่อทหารกองเกินที่ยังคงมีรายชื่อค้างอยู่ในบัญชี
คนหลีกเลี่ยงขัดขืนของปีก่อน ครบถ้วนหรือไม่ (ตัดรายชื่อผู้ที่อายุ
๓๐ ปีบริบูรณ์)
			 - เพิ่มรายชื่อคนหลีกเลี่ยงขัดขืนที่หมดเหตุผ่อนผันจาก
บัญชีคนผ่อนผันของปีกอ่ น และคนหลีกเลีย่ งขัดขืนทีอ่ ำ� เภอรายงานมาใหม่
ครบถ้วนหรือไม่
			 - เพิ่มรายชื่อทหารกองเกินที่เป็นคนจ�ำพวกที่ ๓ ครั้งที่ ๑
หรือ ๒ จากบัญชีคนคนหลีกเลี่ยงขัดขืนของปีก่อนครบถ้วนหรือไม่
			 - คัดรายชื่อทหารกองเกินที่ยังคงมีรายชื่อค้างอยู่ในบัญชี
คนที่ขาดการตรวจเลือกของปีก่อนครบถ้วนหรือไม่ (ตัดรายชื่อผู้ที่อายุ
๓๐ ปีบริบูรณ์ออก)
- เพิ่มรายชื่อคนที่ขาดการตรวจเลือกฯ และคนที่ไม่มาตามหมายเรียก
เข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ทีห่ มดเหตุผอ่ นผันจากบัญชีคนผ่อน
ผันของปีก่อนครบถ้วนหรือไม่
- เพิ่มรายชื่อคนที่ไม่มาตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) จากบัญชีคน
ทีพ่ น้ จากฐานะยกเว้นผ่อนผัน และบัญชีคนทีอ่ ยูใ่ นก�ำหนดเรียกธรรมดา
ของปีก่อน ครบถ้วนหรือไม่
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- คัดรายชื่อทหารกองเกินซึ่งมีอายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ากอง
ประจ�ำการ ตามบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภท
ที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ครบถ้วนหรือไม่
- คัดรายชื่อทหารกองเกินที่ยังคงมีรายชื่อค้างอยู่ในคนที่พ้นจากฐานะ
ยกเว้นผ่อนผันของปีกอ่ นครบถ้วนหรือไม่ (ตัดรายชือ่ ผูท้ อี่ ายุ ๓๐ ปีบริบรู ณ์)
- เพิ่มรายชื่อทหารกองเกินที่ไม่มารับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ตาม
มาตรา ๒๕ จากบัญชีคนที่พ้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผัน และบัญชีคนที่
อยู่ในก�ำหนดเรียกธรรมดา ของปีก่อนครบถ้วนหรือไม่
- เพิ่มรายชื่อทหารกองเกินที่เป็นคนจ�ำพวกที่ ๓ ครั้งที่ ๑ หรือ ๒ จาก
บัญชีคนที่อยู่ในก�ำหนดเรียกธรรมดา, บัญชีคนที่พ้นจากฐานะยกเว้น
ผ่อนผัน และบัญชีคนผ่อนผันของปีก่อน ครบถ้วนหรือไม่
- เพิม่ รายชือ่ ทหารกองเกินทีห่ มดเหตุผอ่ นผันจากบัญชีคนผ่อนผันของ
ปีก่อนครบถ้วนหรือไม่
- เพิ่มรายชื่อทหารกองเกินที่มีอายุเกินกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง
๓๐ ปีบริบูรณ์ ที่ลงบัญชีตกค้าง ครบถ้วนตามบัญชีรายรายชื่อคนที่ลง
บัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.๒) ที่อ�ำเภอส่งมาครบถ้วนหรือไม่
- เพิม่ รายชือ่ ทหารกองเกินทีห่ มดเหตุผอ่ นผันประเภทต่าง ๆ เช่น ตาม
มาตรา ๒๗ (๒) ตามมาตรา ๑๔ (๕) ฯลฯ ครบถ้วนหรือไม่
- คัดรายชื่อทหารกองเกินที่ยังคงมีรายชื่อค้างอยู่ในบัญชีคนผ่อนผัน
- บัญชีคน
ของปีก่อน (ตัดผู้ที่หมดเหตุผ่อนผันออก) ครบถ้วนหรือไม่
ผ่อนผัน
- การส่งบัญชี - เพิม่ รายชือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั การผ่อนผันตามมาตรา ๒๙ ใหม่ ครบถ้วนหรือไม่
เรียกฯ (แบบ สด. - การส่งบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ฉบับจังหวัด ไปให้อ�ำเภอภายใน
๑๖) ฉบับจังหวัด เดือน มิ.ย. หรือไม่
ไปให้อ�ำเภอ
- บั ญ ชี ค นที่
อยู่ในก�ำหนดเรียก
ธรรมดา
- บั ญ ชี ค นที่
พ้นจากฐานะ
ยกเว้นผ่อนผัน

กรมจเรทหารบก
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- การบั น ทึ ก - การบันทึกบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) เป็นไปตามระเบียบหรือไม่ เช่น
บัญชีเรียกฯ (แบบ การยกรายชื่อมีการขีดฆ่ารายชื่อเดิมหรือไม่ การบันทึกช่องหมายเหตุ
สด.๑๖) ทุกประเภท ครบถ้วนหรือไม่ เป็นต้น
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ตอนที่ ๓ การเรียกคนเข้ากองประจ�ำการ ข้อ ๑, ๓, ๓.๒, ๓.๓
ข้อ ๑ ผูท้ อี่ ยูใ่ นก�ำหนดเรียกมาตรวจเลือกเป็นทหารกองประจ�ำการ คือ
		 ๑.๑ ทหารกองเกินซึง่ มีอายุ ๒๑ ปีบริบรู ณ์ ในปีทเี่ ข้ากองประจ�ำ
การ ถ้าไม่พอจึงให้เรียกทหารกองเกินซึง่ มีอายุถดั จากอายุ ๒๑ ปีบริบรู ณ์
ขึ้นไปตามล�ำดับ
		 ๑.๒ ทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกว่า ๒๑ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง
๓๐ ปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ากองประจ�ำการ ซึ่ง
			 ๑.๒.๑ ยังไม่เคยเข้ารับ การตรวจเลือก
			 ๑.๒.๒ หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือก
ท�ำการตรวจเลือกตามมาตรา ๓๓
			 ๑.๒.๓ พ้นจากฐานะยกเว้นหรือผ่อนผัน
			 ๑.๒.๔ จะได้รับการผ่อนผันมาตรา ๒๙
			 ๑.๒.๕ คณะกรรมการตรวจเลือกจัดเข้าเป็นคนจ�ำพวกที่ ๓
ข้อ ๓ การเตรียมการเรียก
		 ๓.๒ ให้สสั ดีจงั หวัดคัดบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ
(แบบ สด.๑๖) ตามผนวก ก แยกเป็นอ�ำเภอ (หรือวันท�ำการตรวจเลือก
ในกรณีที่อ�ำเภอใดจะต้องแบ่งการตรวจเลือกออกเป็นหลายวัน) ดังนี้
			 ๓.๒.๑ บุคคลตามข้อ ๑.๑ คัดจากบัญชีรายชื่อทหารกอง
เกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ส�ำหรับที่จะเรียก
ในปีถัดไป ในบัญชีคนที่อยู่ในก�ำหนดเรียกธรรมดาจ�ำนวน ๑ ชุด เป็น
ส่วนของจังหวัด
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			 ๓.๒.๒ บุคคลตามข้อ ๑.๒ ให้คัดจากบัญชีทหารกองเกิน
เข้ากองประจ�ำการซึ่งได้ท�ำการตรวจเลือกเสร็จแล้วในปีนั้น ลงในบัญชี
คนที่พ้นจากฐานะยกเว้นผ่อนผันในเดือนพฤษภาคมทุกปี
			 ๓.๒.๓ ส�ำหรับบัญชีคนทีข่ าดการตรวจเลือก ให้คดั รายชือ่
จากบัญชีคนที่ขาดการตรวจเลือกของปีก่อนและรายชื่อคนที่ขาดการ
ตรวจเลือกในบัญชีคนทีอ่ ยูใ่ นก�ำหนดเรียกธรรมดา และในบัญชีคนทีพ่ น้
จากฐานะยกเว้นผ่อนผันทุกคน ในเดือนพฤษภาคมทุกปีและบันทึกด้วย
หมึกแดงให้ทราบว่า ขาดปี ……ในช่องหมายเหตุด้วย
			 ๓.๒.๔ บัญชีคนหลีกเลีย่ งขัดขืน เมือ่ นายอ�ำเภอส่งตัวคนที่
ขาดการตรวจเลือกให้พนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีและศาลพิพากษาคดี
ถึงที่สุดว่ามีความผิด ให้ยกรายชื่อจากบัญชีคนที่ขาดการตรวจเลือกไป
เขียนไว้ในบัญชีคนหลีกเลี่ยงขัดขืน ในกรณีที่ไม่ได้ส่งตัวเข้า กองประจ�ำ
การในปีนั้น
			 ๓.๒.๕ บัญชีคนผ่อนผัน ให้คดั จากบัญชีเรียกคนผ่อนผันที่
ยังอยู่ในก�ำหนดผ่อนผันทั้งหมดตามล�ำดับก่อนหลังที่ขอผ่อนผัน และ
อายุธรรมดาที่รับการผ่อนผันใหม่คัดต่อท้ายในบัญชีนี้ ให้บันทึกไว้ด้วย
ดินสอด�ำให้ทราบว่า ผ่อนผันอะไรไว้ให้ทราบเรื่องในช่องหมายเหตุด้วย
			 ๓.๒.๖ ให้จัดท�ำบัญชีควบคุมบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้า
กองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ตามผนวก ข ปิดไว้ปกหน้าด้านในของ
ปกเก็บบัญชีเรียกฯ แต่ละอ�ำเภอ (หรือวันท�ำการตรวจเลือก ในกรณีที่
อ�ำเภอใดจะต้องแบ่งการตรวจเลือกออกเป็นหลายวัน) และแก้ยอด
จ�ำนวนไว้ให้ถูกต้องอยู่เสมอ
		 ๓.๓ ในเดือนมิถุนายนทุกปี ให้สัสดีจังหวัดด�ำเนินการส่งบัญชี
เรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ซึ่งเป็นส่วนของ
จังหวัดไปยังอ�ำเภอ เพื่อให้สัสดีอ�ำเภอตรวจสอบกับบัญชีทหารกองเกิน
(แบบ สด.๑) เมื่อถูกต้องแล้ว คัดรายชื่อลงในบัญชีเรียกทหารกองเกิน
เข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) เป็นส่วนของอ�ำเภอ จ�ำนวน ๑ ชุด
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
ให้มีรายชื่อและข้อความตรงกัน เสร็จแล้วส่งบัญชีเรียกทหารกองเกิน
เข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ส่วนของจังหวัดคืนภายในเดือน
สิงหาคม พร้อมกับรายงานสิ่งที่คลาดเคลื่อนให้ทราบ ห้ามแก้ไขเพิ่ม
เติมบัญชีเรียกฯ ส่วนของจังหวัด และให้สัสดีจังหวัดสอบแก้ไขสิ่งที่
คลาดเคลื่อนไว้ให้ถูกต้องตรงกัน
ตอนที่ ๓ การเรียกคนเข้ากองประจ�ำการ ผนวก ก ค�ำชี้แจงการเขียน
บัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. จัดท�ำรายชื่อทหารกองเกินที่จะต้องเข้า
รับการตรวจเลือกฯ ในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ประเภทต่าง ๆ มี
รายชื่อไม่ครบถ้วน
					 ๒. การบันทึกบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ไม่
ถูกต้อง
● ตรวจดู - หนังสือรายงานการรับหมายเรียก ฯ (แบบ สด.๓๕) ของ
อ�ำเภอมีการรายงานคนจ�ำพวกที่ ๓ ครั้งที่ ๑ หรือ ๒ และคนผ่อนผัน
หรือไม่
			 - การลงวันรับหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) ในบัญชีเรียกฯ
(แบบ สด.๑๖) ถูกต้องครบถ้วนตามที่อ�ำเภอรายงานมาหรือไม่
♦ ค�ำสัง่ ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรือ่ ง ให้ใช้คำ� แนะน�ำการปฏิบตั หิ น้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๓ การเรียกคนเข้ากองประจ�ำการ
ข้อ ๔, ๔.๖ และ ผนวก ก ค�ำชี้แจง การลงบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้า
กองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ข้อ ๑๐
ข้อ ๔ วิธีเรียก
		 ๔.๖ เมื่อสัสดีอ�ำเภอได้ด�ำเนินการส่งบัญชีเรียกทหารกองเกิน
เข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ส่วนของจังหวัดคืนแล้ว ให้ส่งบัญชี
รายชื่อผู้ที่รับหมายเรียก ตามผนวก ซ ไปให้สัสดีจังหวัดทราบภายใน
วันที่ ๑๐ ของเดือนใหม่ ส�ำหรับผู้ที่รับหมายเรียกในเดือนมีนาคมให้
ส่งก่อนวันท�ำการตรวจเลือกของอ�ำเภอ
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ผนวก ก ค�ำชี้แจง การลงบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ
(แบบ สด.๑๖)
ข้อ ๑๐ ช่อง “ ได้รบั หมายเมือ่ ใด หรือไม่ได้รบั เพราะเหตุใด ” ให้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
		 ๑๐.๑ การปฏิบัติก่อนวันตรวจเลือก
			
๑๐.๑.๑ คนที่ได้รับหมายแล้ว ลงวันที่ เดือน (ย่อ) พ.ศ.
(ย่อ) ที่รับหมายด้วยหมึกสีแดง เช่น “รับหมาย ๑๐ ก.ย. ๒๗”
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่รายงานในรับหมายฯ (แบบ สด.๓๕) ของ
คนผ่อนผันหรือ คนจ�ำพวกที่ ๓ ครั้งที่ ๑ หรือ ๒
๑.๔ การจัดท�ำ ● ตรวจดู - บัญชีจ�ำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ครั้งสุดท้าย
บัญชีจ�ำนวนคน ว่ามียอดจ�ำนวนทหารกองเกิน ที่จะเรียกได้ตรง หรือมากน้อยกว่ากับ
จ�ำนวนทหารกองเกินในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ไม่เกิน ๕๐ คน หรือไม่
ที่จะเรียกได้
			 - ได้จัดท�ำตามระยะเวลาและหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดหรือไม่
(แบบ สด.๑๔)
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๓ การเรียกคนเข้ากองประจ�ำการ
ข้อ ๕ และ ๕.๑
ข้อ ๕ จ�ำนวนคนที่จะเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
		 ๕.๑ ให้สัสดีจังหวัดตรวจนับยอดจ�ำนวนทหารกองเกินที่จะเรียก
ได้ตามข้อ ๑ แล้วจัดท�ำบัญชีจำ� นวนคนทีจ่ ะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ตาม
ค�ำชี้แจงการลงบัญชี ตามผนวก ด ท้ายนี้ส่งต่อมณฑลทหารบก จ�ำนวน
๑ ฉบับ พร้อมกับบัญชีก�ำหนด วัน เวลาและสถานที่ท�ำการตรวจเลือก
ในจังหวัดนั้น ตามผนวก ต จ�ำนวน ๔ ฉบับ และส่งในนามผู้ว่าราชการ
จังหวัดถึง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบก ซึ่งจังหวัดนั้นขึ้นอยู่ จ�ำนวน
๑ ฉบับ เพื่อเฉลี่ยจ�ำนวนทหารกองเกินที่ถูกเรียกในจังหวัดต่าง ๆ โดย
ก�ำหนดระยะเวลาและหลักเกณฑ์การจัดท�ำ ดังนี้
			 ๕.๑.๑ ครั้งที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ของทุกปี (ตัด
ยอดคนเดือน พฤษภาคม)
กรมจเรทหารบก
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			 ๕.๑.๒ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่๑๐ ธันวาคม ของทุกปี (ตัด
ยอดคนเดือน พฤศจิกายน)
			 ๕.๑.๓ ครั้งที่ ๓ เมื่อมณฑลทหารบก ได้รับยอดแบ่งเฉลี่ย
ความต้องการ ทหารกองประจ�ำการ จากกองทัพภาคแล้ว ให้มณฑล
ทหารบกแจ้งสัสดีจังหวัดจัดท�ำบัญชีจ�ำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.
๑๔) ส่งให้มณฑลทหารบก เพือ่ ด�ำเนินการแบ่งเฉลีย่ ความต้องการทหาร
กองประจ�ำการของแต่ละจังหวัดต่อไป
			 ๕.๑.๔ ครั้งสุดท้าย เมื่อจังหวัดได้รับยอดแบ่งเฉลี่ยความ
ต้องการทหาร กองประจ�ำการ จากมณฑลทหารบกแล้วหากมียอด
จ�ำนวนทหารกองเกินเพิ่มขึ้นหรือลดลงเกินกว่า ๕๐ คน ให้ด�ำเนินการ
จัดท�ำบัญชีจ�ำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ใหม่ แล้วจึงด�ำเนิน
การแบ่งเฉลีย่ ภายในจังหวัดต่อไปบัญชีจำ� นวนคนทีจ่ ะเรียกได้ (แบบ สด.
๑๔) ครั้งสุดท้ายนี้ ให้สัสดีจังหวัดส่งให้มณฑลทหารบก ทราบด้วย
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. การจัดท�ำบัญชีจำ� นวนคนทีจ่ ะเรียกได้ (แบบ
สด.๑๔) มียอดทหารกองเกินไม่ตรงกับตามบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)
					 ๒. จัดท�ำไม่เป็นไปตามระยะเวลาและหลัก
เกณฑ์ที่ก�ำหนด
๑.๕ การจั ด ● ตรวจดู - บัญชีเทียบจ�ำนวนคนที่จะกะเรียก (แบบ สด.๑๕) กับ
บัญชีเทียบจ�ำนวน บัญชีจ�ำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ครั้งสุดท้าย มียอดตรงกัน
คนที่ จ ะกะเรี ย ก หรือไม่
(แบบ สด.๑๕) 			 - แบ่งเฉลีย่ ยอดความต้องการทหารกองประจ�ำการแต่ละ
อ�ำเภอคิดเป็นร้อยละใกล้เคียงกันหรือไม่
			 - มีจ�ำนวนคนที่ส่งหมายไม่ได้แต่ พ.ศ. ก่อน และคนผ่อน
ผัน ในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) ตรงกับการบันทึกในช่องหมายเหตุใน
บัญชีเทียบจ�ำนวนคนที่จะกะเรียก (แบบ สด.๑๕) หรือไม่
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♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๓ การเรียกคนเข้ากองประจ�ำการ
ข้อ ๕, ๕.๕ และ ผนวก ถ ค�ำชี้แจงการเขียนบัญชีเทียบจ�ำนวนคนที่จะ
กะเรียก (แบบ สด.๑๕) ข้อ ๑๔
ข้อ ๕ จ�ำนวนคนที่จะเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
		 ๕.๕ เมื่ อ จั ง หวั ด ได้ รั บ แจ้ ง จ� ำ นวนคนที่ ข อเรี ย กจากฝ่ า ยที่
ต้องการคนแล้ว ให้สสั ดีจงั หวัดท�ำการแบ่งเฉลีย่ จ�ำนวนคนทีถ่ กู เรียกนัน้
เป็นอ�ำเภอ ตามส่วนที่มีคนมากหรือน้อย ตามข้อ ๕.๖ ถ้าอ�ำเภอใดต้อง
เรียกทหารกองเกินมาเข้ารับการตรวจเลือกหลายวัน ก็ให้ท�ำการแบ่ง
เฉลี่ยแยกเป็นวัน ๆ ตามส่วนที่มีคนมากหรือน้อยโดยนัยเดียวกัน แล้ว
จัดท�ำบัญชีเทียบจ�ำนวนคนทีจ่ ะกะเรียก (แบบ สด.๑๕) ตามผนวก ถ ส่ง
ต่อฝ่ายการสัสดีมณฑลทหารบก หรือฝ่ายการสัสดีจงั หวัดทหารบกซึง่ ขึน้
ตรงต่อกองทัพภาค ๔ ฉบับ ส่งในนามผู้ว่าราชการจังหวัดถึงผู้บังคับ
บัญชาการมณฑลทหารบกหรือผู้บังคับการจังหวัดทหารบกที่ขอเรียก
๑ ฉบับ
ผนวก ถ ค�ำชีแ้ จงการเขียนบัญชีเทียบจ�ำนวนคนทีจ่ ะกะเรียก (แบบ สด.๑๕)
ข้อ ๑๔ ช่อง “หมายเหตุ” ลงเรื่องต่าง ๆ ที่ต้องชี้แจงให้ทราบ เช่น
		 ๑๔.๑ กรณีมคี นทีส่ ง่ หมายเรียกไม่ได้แต่ พ.ศ. ก่อน และคนผ่อน
ผันซึง่ ไม่ตอ้ งเอาจ�ำนวนมาแบ่งเฉลีย่ ให้หมายเหตุเป็นอ�ำเภอหรือเขตหรือ
กิง่ อ�ำเภอหรือวันนัน้ ๆ ว่า “จ�ำนวนคนทีจ่ ะเรียกได้ในช่องรวมนี้ เป็นคน
ส่งหมายเรียกไม่ได้แต่ พ.ศ. ก่อน….คน และคนผ่อนผัน…...คน รวม….
คน ไม่ต้องเอาจ�ำนวนมาแบ่งเฉลี่ย
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. จัดบัญชีเทียบจ�ำนวนคนทีจ่ ะกะเรียก (แบบ
สด.๑๕) มียอดไม่ตรงกันกับบัญชีจ�ำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔)
ครั้งสุดท้าย
					 ๒. แบ่ ง เฉลี่ ย ยอดความต้ อ งการทหารกอง
ประจ�ำการแต่ละอ�ำเภอคิดเป็นร้อยละไม่ใกล้เคียงกัน
กรมจเรทหารบก
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รายการ
๑.๖ การ
ยกเว้น
			 ๑.๖.๑
การขอยกเว้นตาม
มาตรา ๑๔ (๓)
บุคคลซึ่งอยู่ใน
ระหว่าง การฝึก
วิชาทหาร ตาม
หลักสูตรที่
กระทรวง กลาโหม
ก�ำหนดตาม
กฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการฝึก
วิชาทหาร

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
● ตรวจดู - การขอยกเว้นในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)

● ตรวจดู – หนังสือของกระทรวงกลาโหมถึงจังหวัด มีหรือไม่
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ตอนที่ ๔ การยกเว้นและผ่อนผัน ข้อ ๒, ๒.๓, ๓ และ ๓.๔
ข้อ ๒ บุคคลที่มีสิทธิยกเว้น จ�ำแนกได้ดังนี้
		 ๒.๓ บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชา
ทหาร
ข้อ ๓ การขอยกเว้น ให้ปฏิบัติได้ดังนี้
๓.๔ บุคคลตามข้อ ๒.๓ ให้กรมการรักษาดินแดนหรือโรงเรียน
เตรียมทหารแล้วแต่กรณีเสนอรายชื่อต่อผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับจนถึง
กระทรวงกลาโหม เพือ่ แจ้งผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีเ่ ป็นภูมลิ ำ� เนาทหารของ
ผู้ขอยกเว้นทราบ
			 ๑.๖.๒ ● ตรวจดู - มีชั่วโมงการสอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่
การขอยกเว้นตาม
- การออกใบส�ำคัญยกเว้นครู (แบบ สด.๓๗) ถูกต้องหรือไม่
มาตรา ๑๔ (๕) ♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
การขอยกเว้นครู ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๔ การยกเว้นและผ่อนผัน ข้อ ๒,
๒.๕, ๓, และ ๓.๕
ข้อ ๒ บุคคลที่มีสิทธิยกเว้น จ�ำแนกได้ดังนี้
		 ๒.๕ ครูซึ่งประจ�ำท�ำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความควบคุมของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ แต่ยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ�ำการในยามปกติ ได้แก่ ครูในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ และมีคุณลักษณะดังนี้
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
			 ๒.๕.๑ เป็น ครูป ระจ�ำท� ำ การสอนนั ก เรี ย น นิ สิ ต หรื อ
นักศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบห้าคนเป็นปกติ และในจ�ำนวนนักเรียน นิสิต
หรือนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าคนนีย้ กเว้นครูได้คนเดียวหรือเป็นครูสอน
ประจ�ำเฉพาะวิชาซึง่ ท�ำการสอนนักเรียน นิสติ หรือนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า
สิบห้าคนเป็นปกติ และในจ�ำนวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อย
กว่าสิบห้าคนนี้ก็ยกเว้นครูได้คนเดียวเช่นเดียวกัน
			 ๒.๕.๒ มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง
ส�ำหรับครูซ่ึงประจ�ำท�ำการสอนในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา
ลงมา หรือไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมง ส�ำหรับครูซึ่งประจ�ำท�ำการสอนใน
สถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
			 ๒.๕.๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบส�ำคัญให้ไว้
ข้อ ๓ การขอยกเว้น ให้ปฏิบัติได้ดังนี้
		 ๓.๕ บุคคลตามข้อ ๒.๕ เมื่อจังหวัดได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้น
จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฯ ให้สัสดี
จังหวัดตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติและรายชื่อตามบัญชีราย
ชือ่ ทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ถูกต้อง
แล้วเสนอผูว้ า่ ราชการจังหวัดออกใบส�ำคัญยกเว้นครู (แบบ สด.๓๗) ตาม
ผนวก ข ส่งมอบให้ผู้ขอยกเว้นส�ำหรับครูซึ่งท�ำการสอนอยู่ในหน่วยฝึก
อาชีพเคลือ่ นทีข่ องกระทรวงศึกษาธิการ ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นผูอ้ อกใบส�ำคัญยกเว้นครูให้ในกรณีทผี่ ขู้ อยกเว้นมีภมู ลิ ำ� เนาทหารอยู่
ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อขอยกเว้น
ตรวจสอบภูมิล�ำเนาของผู้ขอยกเว้นให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อน แล้วจึง
ออกใบส�ำคัญยกเว้นครูมอบให้ไป
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การขอยกเว้นต่าง ๆ มีหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน

กรมจเรทหารบก
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รายการ
๑.๗ การผ่อนผัน
			 ๑ . ๗ . ๑
การขอผ่อนผันตาม
มาตรา ๒๗ (๒)
ศึกษาวิชา ณ ต่าง
ประเทศ (กรณีทุน
ก.พ.)

			 ๑ . ๗ . ๒
การขอผ่อนผันตาม
มาตรา ๒๗ (๒)
ศึกษาวิชา ณ ต่าง
ประเทศ (กรณีทุน
ส่วนตัว)
รายการ

54

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
● ตรวจดู - การขอผ่อนผันในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)
● ตรวจดู - มีหนังสือจาก ก.พ. ถึงจังหวัดหรือไม่
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๔ การยกเว้นและผ่อนผัน ข้อ ๔,
๔.๒ และ ๔.๒.๑
ข้อ ๔ การขอผ่อนผันไม่เข้ารับการตรวจเลือกตามมาตรา ๒๗ ให้ปฏิบตั ิ
ดังนี้
		 ๔.๒ บุคคลตามมาตรา ๒๗ (๒)
			 ๔.๒.๑ นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดย
อยู่ในความปกครองทั้งฝ่ายวิชาการ และความประพฤติของผู้ดูแล
นักเรียนไทยของรัฐบาลไทยส�ำหรับประเทศนั้น ๆ เมื่อส�ำนักงาน ก.พ.
ได้ขอผ่อนผันต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สัสดีจังหวัดและสัสดีอ�ำเภอ
ด�ำเนินการท�ำนองเดียวกับข้อ ๕.๒ และด�ำเนินการให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัด
ออกหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๔๑)
ตามผนวก ง เพื่อมอบให้เจ้าตัวไว้เป็นหลักฐาน
● ตรวจดู - มีหนังสือรับรองหลักสูตรทีเ่ ป็นภาษาของประเทศทีท่ หาร
กองเกินไปศึกษาอยู่ พร้อมกับมีหนังสือแปลการรับรองหลักสูตร และลง
นามผู้แปลหรือไม่
- หนังสือแปลการรับรองหลักสูตรมีขอ้ ความว่าไปศึกษาอยู่
ประเทศอะไร และระยะเวลาการศึกษาตั้งแต่เมื่อใด ถึงเมื่อใด หรือไม่
- มีหนังสือรับรองจากสถานทูต หรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศนั้น ๆ หรือไม่
- การออกหนังสือผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหาร (แบบ สด.๔๑) ว่าออกถูกต้องตามระยะเวลาที่ขอผ่อนผันหรือไม่
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๔ การยกเว้นและผ่อนผัน ข้อ ๔,
๔.๒ และ ๔.๒.๒
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

			 ๔.๒.๒ นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดย
ได้รบั อนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย (ทุนส่วนตัวและไม่ได้อยูใ่ นความ
ปกครองดูแลของ ก.พ.) ให้สัสดีอ�ำเภอด�ำเนินการดังนี้
				
๔.๒.๒.๑ ให้นกั เรียนผูป้ ระสงค์ขอผ่อนผัน หรือบิดา
มารดาหรือผูป้ กครองยืน่ ค�ำร้องขอผ่อนผันต่อนายอ�ำเภอภูมลิ ำ� เนาทหาร
เพือ่ ด�ำเนินการสอบสวนซึง่ จะต้องปรากฏสาระส�ำคัญและหลักฐาน ดังนี้
					
- ผู้ขอรับการผ่อนผันไปศึกษาวิชาอะไร
ส�ำนักศึกษาประเทศใด
					
- วิชาทีไ่ ปศึกษามีหลักสูตรกีป่ ี (มีหลักฐาน
ของส�ำนักศึกษาแสดงประกอบ ถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็น
ภาษาไทยก�ำกับ และลงชื่อ ต�ำแหน่งผู้แปลด้วย)
					
- ประสงค์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร
กี่ปี
					
- ส�ำเนาใบส�ำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.
๙) และส�ำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.๓๕) ถ้ามี
					
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
		 เมื่อจังหวัดได้รับเรื่องราวขอผ่อนผันนี้แล้วให้พิจารณาว่า กรณี
เป็นการหลีกเลีย่ งการเข้ารับราชการทหารหรือไม่ ถ้าเป็นทีเ่ ชือ่ ได้วา่ ไม่มี
เจตนาจะหลีกเลี่ยงก็ให้สัสดีจังหวัดด�ำเนินการเช่นเดียวกับข้อ ๔.๒.๑
			 ๑ . ๗ . ๓ ● ตรวจดู – หนังสือของสถานศึกษาถึงจังหวัด มีหรือไม่
การขอผ่อนผันตาม ♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๔ การยกเว้นและผ่อนผัน ข้อ ๕
มาตรา ๒๙ (๓)
และ ๕.๒
ข้อ ๕ การผ่อนผันไม่สง่ เข้ากองประจ�ำการในคราวทีม่ คี นพอ ปฏิบตั ดิ งั นี้
		 ๕.๒ เมือ่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้รบั หนังสือขอผ่อนผันให้แก่บคุ คล
ตามมาตรา ๒๙ (๓) จากมหาวิทยาลัย สถาบัน โรงพยาบาล วิทยาลัย
กรมหรือส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง การรถไฟแห่งประเทศไทย การสือ่ สาร
กรมจเรทหารบก
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แห่งประเทศไทย หรือทบวงมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยเอกชน) แล้วแต่กรณี
ให้สัสดีจังหวัดตรวจสอบกับบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกอง
หนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) เมื่อถูกต้องตรงกันและมีสิทธิที่จะได้
รับการผ่อนผันตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงฯ ให้ขีดฆ่ารายชื่อในบัญชี
เรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ที่มีอยู่ด้วยหมึก
แดง ยกรายชื่อไปเพิ่มในบัญชีเรียกฯ ประเภทคนผ่อนผัน
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด การขอผ่อนผันต่าง ๆ มีหลักฐานไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน
๑.๘ การย้ า ย ● ตรวจดู - การขอย้ายภูมิล�ำเนาทหารในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)
ภูมิล�ำเนาทหาร
			 ๑ . ๘ . ๑ ● ตรวจดู - ให้ตรวจดูหนังสือจากอ�ำเภอถึงจังหวัดว่าได้สอบสวนปากค�ำ
กรณี ย ้ า ยภายใน ดังนี้หรือไม่
จังหวัดเดียวกัน
			 ~ ย้ายมาประกอบอาชีพใด มีหลักฐานการประกอบอาชีพ
และหลักฐานการเสียภาษีอากรหรือหลักฐานการบรรจุเข้าท�ำงาน หรือ
หนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษัทห้างร้านต่าง ๆ หรือหลักฐานการ
บรรจุเข้ารับราชการหรือไม่
			 ~ เข้ามาอยูใ่ นบ้านจริงเมือ่ ใด และย้ายทะเบียนบ้านมาเมือ่ ใด
			 ~ มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหลังดัง
กล่าวอย่างไร
			 ~ บุคคลในครอบครัวที่เคยอยู่ภูมิล�ำเนาเดิมมีย้ายมาด้วย
กี่คน ใครบ้าง และมีความเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร
			 ~ บุคคลในครอบครัวทีย่ งั คงอยูภ่ มู ลิ ำ� เนาเดิมมีหรือไม่ ใคร
บ้าง และมีความเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร
			 ~ หากไม่ย้ายภูมิล�ำเนาทหาร จะมีผลเสียต่อตนเองหรือ
การประกอบอาชีพอย่างไร
			 ~ กรณีย้ายมาศึกษาต่อ มีหนังสือรับรองของสถาบันใน
พื้นที่ที่ศึกษามาแสดงด้วยหรือไม่
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			 - มีการจ�ำหน่ายบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกอง
หนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) อ�ำเภอเดิม และเพื่อชื่อในอ�ำเภอใหม่
หรือไม่
■ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ตอนที่ ๗ การปลด จ�ำหน่าย และย้ายภูมิล�ำเนาทหาร ข้อ ๕ และ ๕.๑.๕
ข้อ ๕ การย้ายภูมิล�ำเนาทหาร
		 ๕.๑.๕ สัสดีอ�ำเภอซึ่งเป็นภูมิล�ำเนาทหารใหม่ เมื่อได้รับแจ้งการ
ย้ายภูมลิ ำ� เนาทหาร ให้ทำ� การสอบสวนว่าผูย้ า้ ยเข้าหลักเกณฑ์ทจี่ ะย้าย
ภูมิล�ำเนาทหารตามมาตรา ๑๒ วรรคสอง หรือไม่ ในกรณีขอย้ายเข้ามา
ประกอบอาชี พ เป็ น ประจ� ำ หรื อ มี ที่ อ ยู ่ เ ป็ น หลั ก ฐาน ให้ มี ห ลั ก ฐาน
ประกอบและสอบสวนให้ได้ความว่า
การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
			
๕.๑.๕.๑ มาประกอบอาชีพใด มีหลักฐานการประกอบ
อาชีพและหลักฐานการเสียภาษีอากรหรือหลักฐานการบรรจุเข้าท�ำงาน
หรือหนังสือรับรองการเป็นพนักงานบริษทั ห้างร้านต่าง ๆ หรือหลักฐาน
การบรรจุเข้ารับราชการ
			
๕.๑.๕.๒ เข้ามาอยู่ในบ้านจริงเมื่อใด และย้ายทะเบียน
บ้านมาเมือ่ ใด มีความเกีย่ วข้องกับเจ้าของกรรมสิทธิในบ้านหลังดังกล่าว
อย่างไร
			
๕.๑.๕.๓ บุคคลในครอบครัวทีเ่ คยอยูภ่ มู ลิ ำ� เนาเดิมมียา้ ย
มาด้วยกี่คน ใครบ้าง และมีความเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร
			
๕.๑.๕.๔ บุคคลในครอบครัวที่ยังคงอยู่ภูมิล�ำเนาเดิมมี
หรือไม่ ใครบ้าง และมีความเกี่ยวข้องด้วยอย่างไร
			
๕.๑.๕.๕ หากไม่ย้ายภูมิล�ำเนาทหาร จะมีผลเสียต่อ
ตนเองหรือการประกอบอาชีพอย่างไร
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๕.๑.๕.๖ กรณียา้ ยไปศึกษาต่อ ให้นำ� หนังสือรับรองของ
สถาบันในพื้นที่ที่ศึกษามาแสดงด้วยถ้าเป็นที่เชื่อถือได้ให้แจ้งไปยังนาย
อ�ำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารเดิมทราบ เมื่อได้รับตอบยืนยัน
เป็นการถูกต้อง จึงให้รับแจ้งการย้ายภูมิล�ำเนาทหารและรับลงบัญชี
ทหารกองเกิน (แบบ สด.๑) ไว้ กับออกใบรับ (แบบ สด.๑๐) มอบให้เจ้า
ตัวไว้เป็นหลักฐานแล้วแจ้งจังหวัดทราบ ส�ำหรับผู้ที่อยู่ในก�ำหนดเรียก
เข้ากองประจ�ำการก็ให้เพิ่มบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ
(แบบ สด.๑๖) และออกหมายเรียกมอบให้ตัวรับไป
		 สัสดีจังหวัดเมื่อได้รับแจ้งรับหนังสือแจ้งการย้ายภูมิล�ำเนาจาก
อ�ำเภอ ให้ตรวจสอบจ�ำหน่ายรายชื่อในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและ
ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) อ�ำเภอเดิม และเพิ่มรายชื่อ
ในอ�ำเภอใหม่
		 ๑.๘.๒ กรณี ● ตรวจดู - ให้ตรวจดูหนังสือจากอ�ำเภอถึงจังหวัดว่าได้สอบสวน
ย้ายออกไปจังหวัด ปากค�ำเช่นเดียวกับกรณีย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน หรือไม่
		 - มีการส่งหนังสือแจ้งการย้ายภูมิล�ำเนาทหาร (แบบ สด.
อื่น
๑๒) ไปให้จังหวัดภูมิล�ำเนาทหารใหม่หรือไม่
			 - มีการจ�ำหน่ายในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหาร
กองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) หรือไม่
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ตอนที่ ๗ การปลด จ�ำหน่าย และย้ายภูมิล�ำเนาทหาร ข้อ ๕, ๕.๑.๔
และ ๕.๑.๕
ข้อ ๕ การย้ายภูมิล�ำเนาทหาร
		 ๕.๑.๔ จัดท�ำหนังสือแจ้งการย้ายภูมิล�ำเนาทหาร (แบบ สด.๑๒)
ตามผนวก ช หักโอนไปยังจังหวัดทีเ่ ป็นภูมลิ ำ� เนาทหารใหม่ ถ้าเป็นบุคคล
ที่อยู่ในก�ำหนดเรียกเข้ากองประจ�ำการ หรือได้รับการยกเว้นผ่อนผัน ก็
หมายเหตุให้ภูมิล�ำเนาทหารใหม่ทราบเรื่องแล้วแต่กรณีกับแจ้งให้
58

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

กระทรวง ทบวง กรม ทีเ่ จ้าสังกัดสัง่ ยกเว้นผ่อนผันทราบ เพือ่ ด�ำเนินการ
ขอยกเว้น ผ่อนผันไปยังภูมิล�ำเนาทหารใหม่ต่อไป
			 ๕.๑.๕ (เช่นเดียวกันกับกรณีย้ายภายในจังหวัดเดียวกัน)
		 ๑.๘.๓ กรณี ● ตรวจดู - มีการส่งหนังสือแจ้งการย้ายภูมิล�ำเนาทหาร (แบบ สด.
ย้ายจากจังหวัดอื่น ๑๒) จากจังหวัดภูมิล�ำเนาทหารเดิมหรือไม่
เข้ามา
			 - มีการเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินและทหารกอง
หนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) หรือไม่
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอนที่ ๗ การปลด จ�ำหน่าย และย้าย
ภูมิล�ำเนาทหาร ข้อ ๕ และ ๕.๑.๖
ข้อ ๕ การย้ายภูมิล�ำเนาทหาร
๕.๑.๖ สัสดีจังหวัดภูมิล�ำเนาทหารใหม่ เมื่อได้รับแจ้งการรับโอน
จากอ�ำเภอและรับหนังสือแจ้งการย้ายภูมิล�ำเนา (แบบ สด.๑๒) จาก
จังหวัดภูมิล�ำเนาเดิมแล้วตรวจสอบเพิ่มรายชื่อลงในบัญชีรายชื่อทหาร
กองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗) ถ้าเป็นผู้ที่อยู่
ในก�ำหนดเรียกเข้ากองประจ�ำการให้เพิ่มบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้า
กองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖)
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. สอบสวนบันทึก (ปค.๑๔) ไม่ครบถ้วน
					 ๒. มี ห ลั ก ฐานการย้ า ยภู มิ ล� ำ เนาทหารไม่
ครบถ้วน
					 ๓. ไม่เพิม่ หรือจ�ำหน่ายรายชือ่ ในบัญชีรายชือ่
ทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ (แบบ สด.๒๗)
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๒.๑ การ
สอบสวนบอก
จ�ำหน่ายไม่ดำ� เนิน
คดี และการยก
เรื่ อ งด� ำ เนิ น คดี
ทหารกองเกินที่ไม่
ม า เ ข ้ า รั บ ก า ร
ตรวจเลือกฯ
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● ตรวจดู - หนังสือจังหวัดถึงอ�ำเภอสัง่ สอบสวนบอกจ�ำหน่ายทหาร
กองเกินที่ไม่มารับหมายเรียกตามมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง,
ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ตามหมายเรียกฯ (แบบ สด.๓๕) หรือหลบ
หนีไปก่อนจับสลากตามมาตรา ๒๗ และคนแจ้งป่วยในวันตรวจเลือกฯ
มีรายชื่อครบถ้วนหรือไม่
			 - หนั ง สื อ ของอ� ำ เภอถึ ง จั ง หวั ด ในการสอบสวนบอก
จ�ำหน่ายไม่ด�ำเนินคดี ภายใน พ.ค. หรือไม่ และในกรณีต่าง ๆ มีหลัก
ฐานถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ได้แก่
			 ∆ กรณีป่วย หรือแจ้งป่วยในวันตรวจเลือก มีใบรับรอง
แพทย์ และมีหนังสือจากจังหวัดไปตรวจสอบใบรับรองแพทย์จากสถาน
พยาบาล หรือไม่ และมีหนังสือสถานพยาบาลรับรองใบรับรองแพทย์
ด้วยว่าออกให้จริงหรือไม่
			 ∆ กรณีศาลพิพากษาให้จำ� คุกและถูกควบคุมตัวอยูเ่ รือนจ�ำ
มีหนังสือรับรอง จากเรือนจ�ำว่าถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจ�ำหรือไม่
			 ∆ กรณีถูกควบคุมตัวอยู่กับพนักงานสอบสวน มีหนังสือ
การควบคุมตัวจากพนักงานสอบสวน หรือไม่
			 ∆ กรณีทพี่ นักงานสอบสวนใช้อำ� นาจศาลในการควบคุมตัว
มีหนังสืออนุมัติจากศาลหรือไม่
			 ∆ กรณีต้องไปบ�ำบัดเนื่องจากเป็นผู้เสพสารเสพติด มีค�ำ
สัง่ จากศาลให้ไปบ�ำบัดหรือไม่ หรือมีหนังสือรับรองจากสถานทีไ่ ปบ�ำบัด
หรือไม่
			 ∆ กรณีเรือนจ�ำปล่อยตัว และอยู่ระหว่างคุมประพฤติ มี
หนังสือการคุมประพฤติจากเรือนจ�ำหรือไม่
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			 ∆ กรณีตาย มีใบมรณะบัตรหรือไม่
			 ∆ กรณีถูกเข้ากองประจ�ำการ มีทะเบียนกองประจ�ำการ
(แบบ สด.๓) หรือไม่
			 - หนังสือของอ�ำเภอถึงพนักงานสอบสวนในการด�ำเนินคดี
เมื่อหักคนที่สอบสวนบอกจ�ำหน่ายไม่ด�ำเนินคดีแล้ว คงเหลือส่งด�ำเนิน
คดีครบถ้วนถูกต้องตามที่จังหวัดสั่งการหรือไม่
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ตอนที่ ๕ การตรวจเลือกคนเข้ากองประจ�ำการ ข้อ ๘
ข้อ ๘ การปฏิบัติเมื่อเสร็จการตรวจเลือกแล้ว ให้สัสดีจังหวัดคัดรายชื่อ
คนที่ต้องจ�ำหน่ายด้วยเหตุต่าง ๆ ในคราวตรวจเลือกคนเข้ากองประจ�ำ
การซึ่งยังไม่มีหลักฐานที่จะจ�ำหน่ายได้ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้
อ�ำเภอด�ำเนินการสอบสวนบอกจ�ำหน่ายให้แล้วเสร็จก่อนท�ำการตรวจ
เลือกคนเข้ากองประจ�ำการในคราวถัดไป เมื่อทางอ�ำเภอได้รับแจ้งจาก
จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่สัสดีอ�ำเภอด�ำเนินการสอบสวนในลักษณะที่ต้อง
จ�ำหน่าย และบันทึกบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ (แบบ
สด.๑๖) ของอ�ำเภอไว้ให้ทราบเรือ่ งเสร็จแล้วเสนอนายอ�ำเภอแจ้งผลการ
สอบสวนจ�ำหน่ายต่อจังหวัด ตามผนวก ถ ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
เมื่อจังหวัดได้รับทราบการสอบสวนบอกจ�ำหน่ายแล้ว ให้สัสดีจังหวัด
บันทึกบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) ไว้ให้
ทราบเรื่อง
ตอนที่ ๓ การเรียกคนเข้ากองประจ�ำการ ข้อ ๔.๗
ข้อ ๔.๗ ผู้ที่ไม่มาเข้ารับการตรวจเลือกด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ให้สัสดีอ�ำเภอ
ตรวจสอบคัด บัญชีรายชื่อทั้งหมดจากบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากอง
ประจ�ำการ (แบบ สด.๑๖) เสนอนายอ�ำเภอเพื่อส่งให้พนักงานสอบสวน
ด�ำเนินคดีตามฐานความผิดภายในเดือนพฤษภาคมทุกปีเสร็จแล้วให้
ส�ำเนารายงานให้หน่วยบัญชาการก�ำลังส�ำรอง (กองการสัสดี) ทราบใน
โอกาสแรกทันที
กรมจเรทหารบก
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■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. หลั ก ฐานการสอบสวนบอกจ� ำ หน่ า ยไม่
ด�ำเนินคดี ไม่ถูกต้องครบถ้วน
					 ๒. อ�ำเภอส่งด�ำเนินคดีไม่ตรงตามระยะเวลาที่
ก�ำหนด
๒.๒ การจัดท�ำ ● ตรวจดู - บัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๘) มีคนส่ง
บั ญ ชี ค นที่ ส ่ ง เข้ า เข้ากองประจ�ำการครบถ้วนตามบัญชีจำ� นวนคนทีจ่ ะกะเรียก (แบบ สด.
กองประจ� ำ การ ๑๕) หรือบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖) หรือไม่
(แบบ สด. ๑๘) ♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๑๗๓/๒๕๒๘ เรื่อง ให้ใช้ค�ำแนะน�ำการปฏิบัติหน้าที่
ในสายงานสัสดี พ.ศ. ๒๕๒๙
ตอนที่ ๕ การตรวจเลือกคนเข้ากองประจ�ำการ ผนวก ง ค�ำชี้แจง การ
ลงบัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๘) (๓๐) บัญชีรายชื่อคน
เข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด. ๑๘) นี้ ให้สัสดีจังหวัดท�ำขึ้น ๒ ฉบับ
ส�ำหรับมอบให้ฝ่ายรับคน ๑ ฉบับ สัสดีจังหวัดเก็บเป็นหลักฐานไว้ ๑
ฉบับ ในกรณีที่ส่งคนเข้ากองประจ�ำการแผนกทหารเรือ ทหารอากาศ
หรือการส่งทหารข้ามเขตและการขึ้นทะเบียนแทน ให้ท�ำส�ำเนาเพิ่มอีก
๑ ฉบับ ส่งให้ จทบ. พื้นที่ภูมิล�ำเนาทหารด้วย ฉบับที่มอบให้ฝ่ายรับคน
สัสดีจังหวัดต้องลงชื่อต�ำแหน่งไว้ท้ายบัญชี
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ การจัดท�ำบัญชีคนทีส่ ง่ เข้ากองประจ�ำการ (แบบ
สด. ๑๘) มีรายชื่อไม่ครบถ้วน
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รายการ
๒.๓ การสอบสวน
บอกจ� ำ หน่ า ยไม่
ด�ำเนินคดีและการ
ยกเรื่องด�ำเนินคดี
ทหารกองเกินที่ไม่
มาตามหมายนัดฯ
(แบบ สด.๔๐)
		 ๒.๓.๑
หนังสือจังหวัดถึง
อ�ำเภอสั่งสอบสวน
บอกจ�ำหน่ายทหาร
กองเกินที่ไม่มา
รายงานตัวตาม
มาตรา ๓๔ มีราย
ชื่อครบถ้วนตามที่
ไม่มารายงานตัว
เข้ากองฯ ในบัญชี
คนที่ส่งเข้ากอง
ประจ�ำการ
(แบบ สด.๑๘)
		 ๒.๓.๒
หนังสือของอ�ำเภอ
ถึงจังหวัดในการ
สอบสวนบอก
จ�ำหน่ายไม่ด�ำเนิน
คดีตามมาตรา ๓๔
มีหลักฐาน

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง

● ตรวจดู - หนังสือจังหวัดถึงอ�ำเภอสั่งสอบสวนบอกจ�ำหน่ายทหาร
กองเกินทีไ่ ม่มารายงานตัวตามหมายนัดเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.
๔๐) ของนายอ�ำเภอตามมาตรา ๓๔ มีรายชื่อครบถ้วนตามที่ไม่มา
รายงานตัวเข้ากองฯ ในบัญชีคนที่ส่งเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๘)
หรือไม่

● ตรวจดู - หนังสือของอ�ำเภอถึงจังหวัดในการสอบสวนบอกจ�ำหน่าย
ไม่ด�ำเนินคดีตามมาตรา ๓๔ ในกรณีต่าง ๆ มีหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง
(หลักฐานการสอบสวนบอกจ�ำหน่ายไม่ดำ� เนินคดีจะเหมือนกับข้อ ๒.๑)
- หนังสือของอ�ำเภอถึงพนักงานสอบสวนในการด�ำเนินคดีตามมาตรา
๓๔ ว่าเมื่อหักคนที่สอบสวนบอกจ�ำหน่ายไม่ด�ำเนินคดีแล้ว คงเหลือส่ง
ด�ำเนินคดีครบถ้วนตามที่จังหวัดสั่งการหรือไม่
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♦ พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๔ ทหารกองเกินที่ถูกเข้ากองประจ�ำการผู้ใด จักต้องเริ่มเข้า
รับราชการทหาร กองประจ�ำการเมื่อใด ให้นายอ�ำเภอท้องที่ท่ีรับเข้า
ตรวจเลือกเป็นผู้ก�ำหนด และให้นายอ�ำเภอออกหมายนัด เพื่อให้ทหาร
กองเกินผู้นั้นมา ณ ที่อ�ำเภอท้องที่ตามที่ได้ก�ำหนดไว้น้ันเพื่อเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ�ำการ ถ้าทหารกองเกินผู้นั้นไม่มาตามนัด ให้
ถือว่าหลีกเลี่ยงขัดขืน
มาตรา ๔๕ บุคคลใดหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจ
เลือกท�ำการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการตามหมาย
เรียกของนายอ�ำเภอ หรือมาแต่ไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่
จนกว่าการตรวจแล้วเสร็จ หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขืนด้วยประการใด ๆ
เพื่อจะไม่ให้เข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการตามพระราชบัญญัตินี้
หรือบุคคลใดเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการแทนผู้อื่น หรือเรียก
รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใดส�ำหรับตนเองหรือผูอ้ นื่
โดยสัญญาว่าจะช่วยเหลือ ผู้หนึ่งผู้ใดมิให้ต้องเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ�ำการ ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ หลักฐานการสอบสวนบอกจ�ำหน่ายไม่ดำ� เนิน
คดี ไม่ถูกต้องครบถ้วน
๒ . ๔ บั ญ ชี ● ตรวจดู - บัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๗) ว่า
ตรวจเลือกคนเข้า จัดท�ำถูกต้องตามผลการตรวจเลือกฯ ในบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.๑๖)
ก อ ง ป ร ะ จ� ำ ก า ร หรือไม่
- จัดท�ำภายในเดือน มิ.ย. หรือไม่
(แบบ สด.๑๗)
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๒๙/๒๕๑๗ เรื่อง การด�ำเนินการเรียกและการตรวจ
เลือกทหารกองเกิน เข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
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ตอนที่ ๓ การปฏิบัติภายหลังการตรวจเลือก ข้อ ๒๖
ข้อ ๒๖ การจัดท�ำบัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๗)
ให้สสั ดีจงั หวัดทีป่ ระจ�ำท�ำการอยู่ ณ จังหวัดทีท่ ำ� การตรวจเลือกรวบรวม
ยอดจ�ำนวนคนในบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.
๑๖) ลงในบัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจ�ำการ (แบบ สด.๑๗) ตาม
ค�ำชี้แจง (ผนวก ๓๗) ท้ายนี้ เสนอต่อสัสดี มทบ. หรือสัสดี จทบ. (จทบ.
ทีข่ นึ้ ตรงต่อ ทภ.)ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา แล้วให้สสั ดี มทบ. สัสดี จทบ. ดัง
กล่าว เสนอตามสายการบังคับบัญชาจนถึง ทบ.ภายใน มิ.ย. ของทุกปี
โดยให้ส่งก่อนการส่งบัญชีจ�ำนวนคนที่จะเรียกได้ (แบบ สด.๑๔) ของปี
ใหม่ ตามที่กล่าวในข้อ ๓
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ ๑. จัดท�ำบัญชีตรวจเลือกคนเข้ากองประจ�ำการ
(แบบ สด.๑๗) ไม่เป็นไปตามผลการตรวจเลือกฯ ในบัญชีเรียกฯ (แบบ
สด.๑๖)
					 ๒. จัดท�ำไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก�ำหนด
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«π Õ∫
Õ∫ «π¢Õß°√¡®‡√∑À“√∫°π—
«π¢Õß°√¡®‡√∑À“√∫°π—ÈπÈπ®–¥”‡π‘
®–¥”‡π‘ππ°“√μ“¡
°“√μ“¡
หลั
หนดไว้ตμμามระเบี
ว่า“ด้“¥â¥âว««ยการ
À≈—
À≈—ก°°เกณฑ์
‡°≥±å
‡°≥±åแ··ละวิ
≈–«‘
≈–«‘∏ธ∏ี’ก°’°ารที
“√∑’
“√∑’่กË°Ë°�ำ”Àπ¥‰«â
”Àπ¥‰«â
“¡√–‡∫’
“¡√–‡∫’¬ย¬บ∫∫ทบ.
∑∫.«à
∑∫.«à
¬°“√
¬°“√สื◊∫บ◊∫สวนสอบสวนใน
«π
«π Õ∫
Õ∫ «π„π
«π„π
Àπâ
Àπâ““∑’∑’ËπËπ“¬∑À“√®‡√
“¬∑À“√®‡√æ.».
æ.».Úıˆ
Úıˆ°≈à
°≈à““«‚¥¬
«‚¥¬ √ÿ√ÿªª
°“√
°“√ ◊∫◊∫ «π
«π §◊§◊ÕÕ °“√·
°“√· «ßÀ“¢â
«ßÀ“¢âÕÕ‡∑Á‡∑Á®®®√‘®√‘ßß„π‡√◊
„π‡√◊ËÕËÕß∑’ß∑’Ë¡Ë¡’°’°“√°≈à
“√°≈à““«À“«à
«À“«à““¡’¡’¡¡Ÿ≈Ÿ≈§«“¡
§«“¡
®√‘®√‘ßßÀ√◊
À√◊ÕÕ‰¡à‰¡à “¡“√∂°√–∑”‰¥â
“¡“√∂°√–∑”‰¥â°°àÕàÕπ·≈–¿“¬À≈—
π·≈–¿“¬À≈—ßß∑’∑’Ë¡Ë¡’°’°“√°√–∑”§«“¡º‘
“√°√–∑”§«“¡º‘¥¥‡°‘‡°‘¥¥¢÷¢÷ÈπÈπ °√–∑”
°√–∑”
ได้
า“งขวางทั
ง้ ในทางลั
บและเปิ
ดเผย‚¥¬∑—
โดยทั
ไปจะกระท�
ำโดยการสอบถามพู
ดคุ¥¥ย§ÿ§ÿกั¬¬บ°—°—ผู∫้∫
‰¥â‰¥âอÕÕย่¬àา¬à“งกว้
“ß°«â
ß°«â
“ß∑—ß∑—ÈßÈß„π∑“ß≈—
„π∑“ß≈—
∫∫·≈–‡ªî
·≈–‡ªî
¥¥‡º¬
‡º¬
‚¥¬∑—Ë«ว่ Ë«‰ª®–°√–∑”‚¥¬°“√
‰ª®–°√–∑”‚¥¬°“√
Õ∫∂“¡æŸ
Õ∫∂“¡æŸ
∑’∑’Ë‡°’Ë‡°’Ë¬Ë¬«¢â«¢âÕÕß‚¥¬μ√ß
ß‚¥¬μ√ß À√◊
À√◊ÕÕ°—°—∫∫ºŸºŸâ∑â∑’Ë§’Ë§“¥«à
“¥«à““®–∑√“∫‡Àμÿ
®–∑√“∫‡Àμÿ°°“√≥å
“√≥å∑∑’Ë‡°’’Ë‡°’Ë¬Ë¬«¢â«¢âÕÕßß ∑—∑—ÈßÈßπ’π’È‡æ◊È‡æ◊ËÕËÕ„Àâ„Àâ‰‰¥â¥â
¢â¢âÕÕ‡∑Á‡∑Á®®®√‘®√‘ßß∑’∑’ËºËºŸâ∫Ÿâ∫—ß—ß§—§—∫∫∫—∫—≠≠™“™“ “¡“√∂
“¡“√∂ —Ëß—Ëß°“√μà
°“√μàÕÕ‰ª‰¥â
‰ª‰¥âÕÕ¬à¬à““ß∂Ÿß∂Ÿ°°μâμâÕÕßμ“¡√Ÿ
ßμ“¡√Ÿªª‡√◊‡√◊ËÕËÕßß
°“√
°“√ Õ∫
Õ∫ «π
«π §◊§◊ÕÕ °“√√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—
°“√√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°°∞“πμà
∞“πμà““ßß ÊÊ ∑—∑—ÈßÈßæ¬“π∫ÿ
æ¬“π∫ÿ§§§≈
§≈ æ¬“π
æ¬“π
‡Õ°
‡Õ° “√“√·≈–«—
·≈–«—μμ∂ÿ∂ÿææ¬“π
¬“π·≈–°“√¥”‡π‘
·≈–°“√¥”‡π‘ππ°“√∑—
°“√∑—ßÈ ßÈ À≈“¬‡æ◊
À≈“¬‡æ◊ÕË ÕË „Àâ„Àâ‰‰¥â¥â¢¢Õâ Õâ ‡∑Á‡∑Á®®®√‘®√‘ßß„π°“√¥”‡π‘
„π°“√¥”‡π‘ππ°“√
°“√
μàμàÕÕ‰ª‰ª ‚¥¬μâ
‚¥¬μâÕÕß¥”‡π‘
ß¥”‡π‘ππ°“√‚¥¬‡ªî
°“√‚¥¬‡ªî¥¥‡º¬·≈–μâ
‡º¬·≈–μâÕÕß„™â
ß„™âÀÀ≈—≈—°°‡°≥±å
‡°≥±å°°“√ªØ‘
“√ªØ‘∫∫—μ—μ‘μ‘μ“¡ª√–¡«≈
“¡ª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬«‘
°ÆÀ¡“¬«‘∏∏’æ’æ‘®‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“‚¥¬Õπÿ
“√≥“§«“¡Õ“≠“‚¥¬Õπÿ‚≈¡
‚≈¡

Õ”π“®Àπâ
Õ”π“®Àπâ““∑’∑’Ë„Ë„π°“√
π°“√ ◊∫◊∫ «π
«π Õ∫
Õ∫ «π
«π
.๒๕๕๑กํกําาหนด
๑๑. .พระราชบั
พระราชบัญญญัญัตติกิการจั
ารจัดดระเบี
ระเบียยบกระทรวงกลาโหม
บกระทรวงกลาโหมพพ. ศ. ศ. ๒๕๕๑
หนด
บกไวไวดดังังนีนี้ ้
หน
หนาาทีที่กองทั
่กองทัพพบก
่เตรียยมกํ
มกําาลัลังงกองทั
กองทัพพบก
บกการป
การปอองกังกันนราชอาณาราชอาณามาตรา๑๙
๑๙กองทั
กองทัพพบก
บกมีมีหหนนาาทีที่เตรี
มาตรา
จัจักกรและ
รและด�
ย่ วกั
บการใช้
กำ� กลักงําํากองทั
พบกตามอ�าาำนาจหน
นาจ
หน้าาทีที่ขข่ องกระทรวงกลาโหม
องกระทรวงกลาโหม
รและดํดํำาเนิ
าเนิเนินนการเกี
นการเกี
การเกี
การใช
ทหารตามอํ
นาจหน
องกระทรวงกลาโหม
่ย่ยวกัวกั
บบการใช
ลัลังงทหารตามอํ
ชารับบผิผิดดชอบ
ชอบ
มีมีผผูบูบญั ญั ชาการทหารบก
ชาการทหารบก เปเปนนผูผูบบังังคัคับบบับัญญชารั
มาตรา
มาตรา ๒๒
๒๒ ใหใหสสําํานันักกงานปลั
งานปลัดดกระทรวง
กระทรวงกรมราชองครั
กรมราชองครักกษษกองทั
กองทัพพไทย
ไทยกองกองกองทัพพไทย
ไทย กองทั
กองทัพพบก
บก กองทั
กองทัพพเรืเรืออและกองทั
และกองทัพพอากาศ
อากาศ เปเปนนนินิตติบิบุคุคคล
คล
บับัญญชาการ
ชาการกองทั
๒๒. .พระราชกฤษฎี
พระราชกฤษฎีกกาแบ
าแบงงสสส่ววนราชการละกํ
าาหนดหน
หนดหน
าาทีที่ข่ของกองทั
บก
๒.
พระราชกฤษฎี
าแบ่
วนราชการละกํ
นราชการและก�
ำหนดหน้
าองกองทั
ที่ของส่พพวบก
นราชการ
กระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๒กํกําาพ.ศ.
หนดหน
หนดหน
าาทีที่ กรมจเรทหารบกไว
่ กรมจเรทหารบกไว
ดัดังงนีนี้ ้
กองทั
กองทัพพไทย
ไทย
กองทั
บกกระทรวงกลาโหม
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
๒๕๕๒
ก�ำหนดหน้าที่กรมจเร
ทหารบกไว้ ดังนี้
กรมจเรทหารบก

69

§Ÿà¡คู◊Õ่ม°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
ือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
°“√การตรวจการจั
◊∫ «π Õ∫ดหา«π

66

กรมจเรทหารบก มีหนาที่

(ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ การสืบสวนและสอบสวนใน
วยต่วยๆ
าง ๆของกองทั
ของกองทัพพบก
บก
ประสิททธิธิภภาพและราชการของหน่
าพและราชการของหน
เรื่องที่เกี่ยวกับ ประสิ
(ข) สืบสวนสอบสวนและพิจารณาเรื่องราวรองทุกขและการรองเรียน

ที่เกี่ยวกับ ราชการหรือทหารหรือขาราชการของกองทัพบก
มีเจากรมจเรทหารบกเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๓ . คํค�าำสั่ง ทบ
/๕๓ ลง ๒๐ลงมี.๑ค.๕๓
่องการมอบอํ
านาจสัำ่งนาจสั
การในนาม
๓.
ทบ..ที่ที๗๕
่ ๓๑๙/๒๕๕๗
ต.ค.เรื๕๗
เรื่องการมอบอ�
่งการ
ผบ
.
ทบ
.
ในนาม ผบ.ทบ.
๑๐ . เจากรมจเรทหารบก มีอํานาจหนาที่สั่งการ ดังตอไปนี้
๑๐ .๑ สั่งใหหนวยตางๆ ทําการสํารวจหรือตรวจสอบทรัพยสิน อาคาร
เรือนโรง และยุทโธปกรณตามที่ตองการทราบ
๑๐ .๒ สั่งใหหนวยตางๆ ดําเนินการสืบสวนสอบสวนและรายงานผลมา
ใหทราบใน เรื่องเกี่ยวกับผลการตรวจ การรองทุกขและการรองเรียนที่จะเกิดความเสีย
หายตอหนวยและ ทบ. ตอไป
๑๐ .๓ ให้
ให จก.จบ.
จก.จบ. มีอ�ำํานาจลงนามรับค�คํำาสั่ง ผบ.ทบ.
ผบ.ทบ .ในเรื่องคํ
งค�าำสั่งตรวจ
ตรวจ
ในหนาที่ นายทหารจเรประจําป
Ù . §”™’È·®ß°Õß∑—æ∫°‡√◊ËÕßÀπâ“∑’Ë Õ∫ «π ≈ß ÛÒ μ.§. ÚÙ˘ˆ
°√¡®‡√∑À“√∫° μ“¡√–‡∫’ ¬ ∫°Õß∑— æ ∫°°”Àπ¥„Àâ ¡’ À πâ “ ∑’Ë ◊ ∫ «π
Õ∫ «π·≈â«√“¬ß“π„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ª√– ‘∑∏‘¿“æ·≈–°“√ª√–À¬—¥¢ÕßÀπà«¬
μà“ß Ê ∑—Ë«∑—Èß°Õß∑—æ∫°π—Èπ À¡“¬§«“¡«à“ °√¡®‡√∑À“√∫°¡’Àπâ“∑’Ë ◊∫ «π Õ∫ «π
¿“«°“√≥å·≈–μ√«® Õ∫‡©æ“– ·μà°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√¢ÕßÀπà«¬μà“ß Ê ‡™àπ °“√
ª°§√Õß∫—ß§—∫∫—≠™“ °“√Õ”π«¬§«“¡ ÿ¢·°à∑À“√ °“√„™â®à“¬‡ß‘π √«¡∑—Èß°“√´◊ÈÕ¢“¬
æ— ¥ÿ¢ÕßÀ≈«ß °“√°àÕ √â“ßÕ“§“√ ∂“π∑’√Ë “™°“√ °“√„™â ß‘Ë Õÿª°√≥åμ“à ß Ê ‡™àπ ª√–ª“,
‰øøÑ“, °√–¥“…, πÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß ‡ªìπμâπ ·≈–°“√ªØ‘∫μ— √‘ “™°“√¢ÕßÀπà«¬°“√‡ß‘π ∑—ßÈ π’È
„π§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬«à“Àπà«¬μà“ß Ê ‰¥âªØ‘∫—μ‘√“™°“√‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ·≈–§«“¡
¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ´÷Ëß‰¥â°”Àπ¥‰«âª√–°“√„¥À√◊Õ‰¡à πÕ°®“°π’È¬—ß¡’Àπâ“∑’Ë
◊∫ «π Õ∫ «π‡°’Ë¬«°—∫ °“√√âÕß‡√’¬π À√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢å¢Õß∫ÿ§§≈ À√◊ÕÀπà«¬√“™°“√
„π°Õß∑—æ∫°„π‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡‡ ’¬À“¬À√◊Õ§«“¡‰¡à™Õ∫∏√√¡μà“ß Ê √«¡
∑—Èß°“√ªØ‘∫—μ‘√“™°“√¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë„π‡√◊ËÕß°“√μ√ßμàÕ‡«≈“ °“√„™â‡«≈“√“™°“√
ª√–°Õ∫°‘® à«πμ—« ‡ªìπμâπ ·≈â«√“¬ß“πº≈°“√ ◊∫ «π Õ∫ «πμàÕºŸâ∫—≠™“°“√
∑À“√∫°‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ —Ëß°“√μàÕ‰ª °√¡®‡√∑À“√∫°‰¡à¡’Àπâ“∑’Ë∫—ß§—∫∫—≠™“Àπà«¬
√“™°“√„¥ ·μà¡’Õ”π“®∑’Ë®–‡™‘≠À√◊Õ‡√’¬°ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°√≥’π—Èπ„Àâ¡“™’È·®ß À√◊Õ
Õ∫ «π‡°’Ë¬«°—∫¿“«°“√≥å·≈–∫—π∑÷°‡ªìπÀ≈—°∞“π °—∫Õ“®‡√’¬° ¬÷¥Õ“¬—¥À≈—°∞“π
æ¬“π„π°√≥’‡À≈à“π—Èπ‰«â°Á‰¥â
‡¡◊ËÕ∂÷ßÀπà«¬∑’Ë®–∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π„Àâπ“¬∑À“√®‡√À√◊ÕºŸâ Õ∫ «π
√“¬ß“πμ—«μàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßÀπà«¬ ‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ∑√“∫∂÷ß¿“√°‘®∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬
„Àâ¡“∑”°“√ Õ∫ «π
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ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√√âÕß∑ÿ°¢å
°“√√âÕß∑ÿ°¢å §◊Õ °“√∑’ËºŸâ„μâ∫—ß§—∫∫—≠™“°≈à“«À“«à“ ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“°√–∑”·°à
μπ¥â«¬°“√Õ—π‰¡à‡ªìπ∏√√¡ À√◊Õº‘¥°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ·∫∫∏√√¡‡π’¬¡∑À“√ ‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ
μπ¡‘‰¥â√∫— ª√–‚¬™πå À√◊Õ ∑‘ ∏‘μ“¡∑’§Ë «√®–‰¥â√∫— ®“°√“™°“√ μ“¡∑’∫Ë ≠
— ≠—μ‰‘ «â„π¡“μ√“
ÚÚ ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘«à“¥â«¬«‘π—¬∑À“√ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜ˆ À¡«¥ Ù °≈à“«
‚¥¬ √ÿª
Ò. ºŸâ∑’Ë®–√âÕß∑ÿ°¢å‰¥âμâÕß‡ªìπ∑À“√‡∑à“π—Èπ
Ú. ‡π◊ÈÕ§«“¡¢Õß°“√√âÕß∑ÿ°¢å¡’Õ¬Ÿà¥â«¬°—π Ú Õ¬à“ß §◊Õ
- Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‡ªìπ°“√°≈à“«À“«à“ ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å‰¥â°√–∑”·°à
ºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å‚¥¬‰¡à¬ÿμ‘∏√√¡ À√◊Õ‚¥¬º‘¥°ÆÀ¡“¬ À√◊Õ‚¥¬º‘¥·∫∫∏√√¡‡π’¬¡∑À“√
- Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß‡ªìπ°“√¢Õ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ‡π◊ËÕß®“°ºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å¡‘‰¥â√—∫º≈
ª√–‚¬™πåÀ√◊Õ ‘∑∏‘μ“¡∑’Ë§«√®–‰¥â√—∫„π√“™°“√
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘«à“¥â«¬«‘π—¬∑À“√¥—ß°≈à“«‰¥â°”Àπ¥¢âÕªØ‘∫—μ‘·≈–¢âÕÀâ“¡
”À√—∫°“√√âÕß∑ÿ°¢å‰«â¥—ßπ’È
¢âÕªØ‘∫—μ‘
Ò. °“√√âÕß∑ÿ°¢å°√–∑”‰¥â ”À√—∫μπ‡Õß‡∑à“π—Èπ (¡“μ√“ ÚÛ)
Ú. °“√√âÕß∑ÿ°¢å®–∑”¥â«¬«“®“À√◊Õ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ≈ß≈“¬¡◊Õ™◊ËÕºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å°Á‰¥â
À“°®–°≈à“«‚∑…ºŸâ„¥ °Á„Àâ√âÕß∑ÿ°¢åμàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâπ—Èπ‚¥¬μ√ß ·μàÀ“°ºŸâ√âÕß
‰¡à∑√“∫«à“‰¥â√—∫§«“¡‡¥◊Õ¥√âÕπ®“°ºŸâ„¥·πà °Á„Àâ√âÕß∑ÿ°¢åμàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‚¥¬μ√ß
¢Õßμπ (¡“μ√“ Úˆ)
Û. ‡¡◊ËÕ‰¥â√âÕß∑ÿ°¢å‰ª‡°‘π Òı «—π ·≈â«¬—ß‰¡à‰¥â√—∫·®âßª√–°“√„¥ À√◊Õ§«“¡
‡¥◊Õ¥√âÕπ¬—ß‰¡à‰¥â√—∫°“√·°â‰¢ °Á„Àâ√âÕß∑ÿ°¢å„À¡àμàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“™—Èπ∑’Ë Ÿß ÿ¥∂—¥¢÷Èπ
‰ª‡ªìπ≈”¥—∫Õ’° ·≈–°“√√âÕß∑ÿ°¢åπ’È„Àâ™’È·®ß√“¬≈–‡Õ’¬¥°“√√âÕß∑ÿ°¢å§√—Èß°àÕπ‰ª¥â«¬
(¡“μ√“ Ú¯)
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§Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π “¬ß“π®‡√ 68
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ù. ºŸâ ∫— ß §— ∫ ∫— ≠ ™“∑’Ë √— ∫ ‡√◊Ë Õ ß√â Õ ß∑ÿ ° ¢å μâ Õ ß√’ ∫ ‰μà «π·≈–®— ¥ °“√·°â ‰ ¢§«“¡
‡¥◊Õ¥√âÕπ À√◊Õ™’È·®ß„ÀâºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å∑√“∫ À“°‡æ‘°‡©¬„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ§«“¡º‘¥«‘π—¬∑À“√
(¡“μ√“ Ú˘)
ı. À“°ºŸâ√âÕß∑ÿ°¢å‰¥â√—∫§”™’È·®ß·≈â«¬—ß‰¡àÀ¡¥¢âÕ ß —¬ °Á„Àâ√âÕß∑ÿ°¢åμàÕ
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ™—Èπ‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª‰¥â ·μàμâÕß√–∫ÿ«à“‰¥â‡§¬√âÕß∑ÿ°¢åμàÕºŸâ„¥·≈–‰¥â√—∫§”
™’È·®ßÕ¬à“ß‰√·≈â«¥â«¬ (¡“μ√“ Û)
¢âÕÀâ“¡
Ò. Àâ“¡¡‘„Àâ√âÕß∑ÿ°¢å·∑πºŸâÕ◊Ëπ (¡“μ√“ ÚÛ)
Ú. Àâ“¡¡‘„Àâ≈ß™◊ËÕ√à«¡°—πÀ√◊Õ√âÕß∑ÿ°¢åæ√âÕ¡°—πÀ≈“¬§π (¡“μ√“ ÚÛ)
Û. Àâ“¡¡‘„Àâª√–™ÿ¡‡æ◊ËÕÀ“√◊Õ‡√◊ËÕß®–√âÕß∑ÿ°¢å (¡“μ√“ ÚÛ)
Ù. Àâ “ ¡¡‘ „ Àâ √â Õ ß∑ÿ ° ¢å „ π‡«≈“‡¢â “ ·∂«À√◊ Õ ¢≥–∑’Ë ∑”Àπâ “ ∑’Ë √ “™°“√Õ¬à “ ß„¥
Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ‡™àπ ‡«≈“‡ªìπ‡«√¬“¡ (¡“μ√“ ÚÙ)
ı. Àâ“¡¡‘„Àâ√âÕß∑ÿ°¢å°àÕπ‡«≈“≈à«ß‰ª·≈â« ÚÙ ™¡. π—∫μ—Èß·μà¡’‡Àμÿ®–μâÕß
√âÕß∑ÿ°¢å‡°‘¥¢÷Èπ (¡“μ√“ ÚÙ)
ˆ. Àâ“¡¡‘„Àâ√âÕß∑ÿ°¢åºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“≈ß∑—≥±å·√ß‡°‘π‰ª ∂â“À“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
π—Ëπ¡‘‰¥â≈ß∑—≥±å‡°‘πÕ”π“®∑’Ë®–°√–∑”‰¥âμ“¡∑’Ë∫—≠≠—μ‘‰«â„π æ.√.∫. «à“¥â«¬«‘π—¬∑À“√
(¡“μ√“ Ò)
°“√ªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫‡√◊ËÕß∑ÿ°¢å ∂â“‡ÀÁπ«à“°“√√âÕß∑ÿ°¢åπ—Èπ‡ªìπ‰ªμ“¡‡ß◊ËÕπ‰¢
∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥·≈â« ®÷ßμ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡æ◊ËÕ√“¬ß“πºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“≈”¥—∫™—ÈπμàÕ‰ª
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°“√√âÕß‡√’¬π
°“√√âÕß‡√’¬π¡’§”Õ∏‘∫“¬Õ¬Ÿà„π√–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫°«à“¥â«¬°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
„πÀπâ“∑’Ëπ“¬∑À“√®‡√ æ.». Úıˆ «à“ ç°“√√âÕß‡√’¬πé À¡“¬∂÷ß °“√∑’Ë∫ÿ§§≈À√◊Õ
à«π√“™°“√„¥‰¥â‡ πÕ‡√◊ËÕß√“««à“¡’ºŸâ∑’Ë —ß°—¥ à«π√“™°“√¢Õß°Õß∑—æ∫° ‰¥â°√–∑”
°“√Õ—π¡‘™Õ∫À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß¢÷Èπé
®“°§«“¡À¡“¬π’È®÷ß‡ÀÁπ«à“ ºŸâ√âÕß‡ªìπºŸâ‰¡à‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬ ·μà‡ªìπ∫ÿ§§≈
À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‰¥â∑√“∫«à“¡’ºŸâ∑’Ë —ß°—¥„πÀπà«¬√“™°“√¢Õß°Õß∑—æ∫°‰¥â°√–∑”
°“√Õ—π¡‘™Õ∫À√◊Õ®–‡°‘¥‡ ’¬À“¬Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ®÷ß‰¥â√âÕß‡√’¬πÀ√◊Õ°≈à“«À“«à“¡’
°“√°√–∑”¥—ß°≈à“«‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–ºŸâ√âÕß‡√’¬π®–‡ªìπ∫ÿ§§≈„¥À√◊Õ à«π√“™°“√„¥°Á‰¥â
°“√ªØ‘∫μ— ‡‘ ¡◊ÕË ‰¥â√∫— ‡√◊ÕË ß√âÕß‡√’¬π §◊Õ μâÕßμ√«® Õ∫‡√◊ÕË ß√âÕß‡√’¬π‡ ¬’ °àÕπ«à“
‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫º≈‰¥âº≈‡ ’¬¢Õß∑“ß√“™°“√À√◊Õ‰¡à ®“°π—ÈπμâÕßμ√«® Õ∫«à“
ºŸ√â Õâ ß‡√’¬π¡’μ«— μπÕ¬Ÿ®à √‘ßÀ√◊Õ‰¡à À≈—ß®“°μ√«® Õ∫·≈â«æ∫«à“‡ªìπ‡√◊ÕË ß∑’ºË √Ÿâ Õâ ß‡√’¬π¡’
μ—«μπ®√‘ß ·≈–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫∑“ß√“™°“√ „Àâμ—Èß§≥–°√√¡°“√ Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®
®√‘ß∑”°“√ Õ∫ «π‡æ◊ËÕ√“¬ß“πºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“μ“¡≈”¥—∫™—Èπ„Àâ∑√“∫‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„π
à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßμàÕ‰ª

∫—μ√ π‡∑àÀå
∫—μ√ π‡∑àÀå §◊Õ ¢âÕ°≈à“«À“∑’ËºŸâ‡¢’¬π‰¡à„™â™◊ËÕ®√‘ß ‡™àπ „™âπ“¡«à“®“° çºŸâÀ«—ß¥’
μàÕ°Õß∑—æ∫°é À√◊Õ ç¢â“√“™°“√ºŸâπâÕ¬é À√◊Õ ç√—°™“μ‘é ∫“ß§π®÷ßπ”‡Õ“∫—μ√
π‡∑à Àå ‰ ªªπ°— ∫ °“√√â Õ ß∑ÿ ° ¢å ·≈–∫“ß§π°Áπ”‡Õ“‰ªªπ°—∫‡√◊Ë Õß√â Õß‡√’¬ π ·μà
‡π◊ËÕß®“°‰¡à “¡“√∂™’È™—¥‰¥â«à“ ºŸâ°√–∑”∫—μ√ π‡∑àÀå‡ªìπ„§√ ¥—ßπ—Èπ®÷ßμâÕß∂◊Õ«à“ ∫—μ√
π‡∑àÀå‡ªìπÀπ—ß ◊Õ√âÕß‡√’¬πª√–‡¿∑∑’Ë‰¡àª√“°Øμ—«ºŸâ√âÕßπ—Ëπ‡Õß
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

§«“¡‡ªìπ¡“¢Õß∫—μ√ π‡∑àÀå
¡—¬ ß§√“¡‡Õ‡™’¬∫Ÿ√æ“ „π ¡—¬π—Èπ∫—μ√ π‡∑àÀåπà“®–¡’¡“° ‡æ√“–∑“ß
√“™°“√‰¥â„Àâ§«“¡ π„®‡√◊ËÕß∫—μ√ π‡∑àÀåÕ¬à“ß°«â“ß¢«“ß ‡ÀÁπ‰¥â®“°°Õß∑—æ∫°‰¥â
μ√“√–‡∫’¬∫‡√◊ËÕß°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®®√‘ßμ“¡¢âÕ°≈à“«À“¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπ
·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘¢ÕßÀπà«¬ª°μ‘·≈–Àπà«¬„π π“¡μ“¡√–‡∫’¬∫°Õß∑—æ∫°·≈–°Õß∑—æ
∫° π“¡ ∑’Ë (ª°μ‘) Û/ˆÚÛÛ ∑’Ë π“¡ ÛÙ/Ò ‡√◊ËÕß°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®
®√‘ßμ“¡§”°≈à“«À“ ≈ß ˘ °.§. ÚÙ¯¯ ´÷Ëß¡’‡π◊ÈÕ§«“¡ √ÿª‰¥â¥—ßπ’È
®¥À¡“¬ À√◊Õ∫—μ√ π‡∑àÀåÕ—π‡°’Ë¬«°—∫°“√°≈à“«À“¢â“√“™°“√π—Èπ„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ
‡Õ° “√≈—∫„π∑“ß√“™°“√ °“√ àßμâÕß°√–∑”‚¥¬ª°ªî¥Õ¬à“„Àâ·æ√àÀ≈“¬‰¥â ‡¡◊ËÕÀπà«¬
μâπ —ß°—¥¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“‰¥â√—∫‡Õ° “√¥—ß°≈à“«π’È·≈â« „Àâ√’∫¥”‡π‘π°“√‚¥¬¥à«π∑’Ë ÿ¥
‡æ◊ËÕ„Àâ∑—π‡Àμÿ°“√≥å
∂â“‡ªìπ°√≥’∑’Ë·®à¡·®âß¡’À≈—°∞“π·πàπÕπ ·μà‡√‘Ë¡μâπÀ√◊Õ‰¥âÀ≈—°∞“πæÕ
¡§«√®“°°“√ ∫◊ «π‚¥¬∑“ß≈—∫μ“¡«‘∏∑’ °’Ë ≈à“«¡“·≈â« ®÷ß„Àâμß—È °√√¡°“√¢÷πÈ §≥–Àπ÷ßË
ª√–°Õ∫¥â«¬¢â“√“™°“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√Õ¬à“ßπâÕ¬ Û π“¬ ´÷ËßÕ“®‡ªìπ¢â“√“™°“√μà“ß
Àπà«¬°—∫ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ„πÀπà«¬‡¥’¬«°—π ·μà‰¡à¡’°√≥’æ“¥æ‘ß∂÷ß°Á‰¥â
„π√“¬ß“π √ÿª¢Õß§≥–°√√¡°“√®–μâÕß· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ‚¥¬§«“¡¬ÿμ‘∏√√¡
«à“ ºŸ„â ¥∂Ÿ°º‘¥‡æ’¬ß„¥ §«√π”§¥’¢÷Èπ »Ÿà “≈ À√◊Õ§«√≈ß∑—≥±å∑“ßª°§√Õß ∂“π„¥ À√◊Õ
§«√√–ß—∫‡√◊ËÕß‡ ’¬ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·π«∑“ßæ‘®“√≥“¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ´÷Ëß®–‰¥â«‘π‘®©—¬‚¥¬
‡¥Á¥¢“¥Õ’°™—ÈπÀπ÷Ëß
”À√—∫°“√æ‘®“√≥“‡°’Ë¬«°—∫∫—μ√ π‡∑àÀå¢Õß§≥–√—∞¡πμ√’π—Èπ ‰¥â¡’¡μ‘§≥–
√—∞¡πμ√’À≈“¬©∫—∫ ´÷ßË ‰¥â„ÀâÀπà«¬ß“π¢Õß∑“ß√“™°“√∂◊Õ‡ªìπ·π«∑“ßªØ‘∫μ— ‘ °≈à“«§◊Õ
Ò. มติ
¡‘μค‘§ณะรั
≥–√—ฐ∞มนตรี
¡πμ√’ตμามหนั
“¡Àπ—งßสือ◊Õส�ำ”π—นัก°เลขาธิ
‡≈¢“∏‘°ก“√§≥–√—
π.«.ÒÙ¯/
ารคณะรั∞ฐ¡πμ√’
มนตรี ∑’ทีË ่ น.ว.๑๔๘/
ÚıÚ ≈ß Ò¯ æ.¬. ÚıÚ „Àâ¬°‡≈‘°‰¡àæ‘®“√≥“∫—μ√ π‡∑àÀå ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“
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Ò.Ò ‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°≈—Ëπ·°≈âß°—π
Ò.Ú ‘Èπ‡ª≈◊Õß§à“„™â®à“¬„π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
Ò.Û ‡ ’¬°”≈—ß‡®â“Àπâ“∑’Ë„π°“√∑’ËμâÕß‰ª∑”°“√ ◊∫ «π
Ò.Ù ∑”„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë‡ ’¬°”≈—ß„®„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π
Ò.ı ‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¡à°≈â“ªØ‘∫—μ‘ß“π‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ‡æ√“–°≈—«∂Ÿ°°≈à“«À“μ“¡
∫—μ√ π‡∑àÀå ‡«âπ·μà∫—μ√ π‡∑àÀå√“¬„¥∑’Ë√–∫ÿÀ≈—°∞“π°√≥’·«¥≈âÕ¡ª√“°Ø™—¥·®âß
μ≈Õ¥®π™’Èæ¬“π∫ÿ§§≈·πàπÕπ ®÷ß§«√√—∫æ‘®“√≥“‡©æ“–‡√◊ËÕß‡©æ“–√“¬
Ú. ¡μ‘§≥–√—∞¡πμ√’ ‡¡◊ËÕ ÚÚ ∏.§. ÙÒ °”Àπ¥À≈—°‡°≥±å·≈–·π«∑“ßªØ‘∫—μ‘
‡°’Ë¬«°—∫°“√√âÕß‡√’¬π°≈à“«‚∑…¢â“√“™°“√ ·≈–°“√ Õ∫ «π‡√◊ËÕß√“«√âÕß‡√’¬π°≈à“«
‚∑…¢â“√“™°“√«à“ °√–∑”º‘¥«‘π—¬μ“¡Àπ—ß ◊Õ ¡. ∑’Ë (©∫—∫ °À. ‡≈¢√—∫ ÒÒ˘/ÙÒ)
≈ß ÒÚ ¡.§. ÙÚ ‰¥â°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å‡°’Ë¬«°—∫∫—μ√ π‡∑àÀå ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
Ú.Ò ‡¡◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â√—∫‡√◊ËÕß√“«°≈à“«‚∑…¢â“√“™°“√„π‡∫◊ÈÕßμâπ „Àâ
∂◊Õ‡ªìπ§«“¡≈—∫∑“ß√“™°“√ À“°‡ªìπ∫—μ√ π‡∑àÀ„å Àâæ‘®“√≥“‡©æ“–√“¬∑’√Ë –∫ÿÀ≈—°∞“π
°√≥’·«¥≈âÕ¡ª√“°Ø™—¥·®âß μ≈Õ¥®π™’Èæ¬“π∫ÿ§§≈·πàπÕπ‡∑à“π—Èπ
Ú.Ú àß ”‡π“‡√◊ËÕß√“«°≈à“«‚∑…¢â“√“™°“√ ‚¥¬ªî¥™◊ËÕºŸâ√âÕßÀ√◊Õ ”‡π“
∫—μ√ π‡∑àÀå „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°°≈à“«‚∑…∑”°“√ ◊∫ «π∑“ß≈—∫«à“¡’¡Ÿ≈§«“¡
®√‘ß‡æ’¬ß„¥À√◊Õ‰¡à ∂â“‡ÀÁπ«à“°√≥’‰¡à¡¡’ ≈Ÿ ∑’§Ë «√°≈à“«À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬— ®÷ß®–¬ÿμ‡‘ √◊ÕË ß‰¥â
∑—Èßπ’È„Àâ√’∫¥”‡π‘π°“√„Àâ·≈â«‡ √Á®‚¥¬‡√Á« ·≈â«√“¬ß“π„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë‰¥â√—∫
‡√◊ËÕß√“«∑√“∫
Ú.Û „ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë‡ªìπºŸâ‰¥â√—∫‡√◊ËÕß√“«μà“ß Ê ·®âß„ÀâºŸâ√âÕß‡√’¬π
∑√“∫„π∑“ß≈—∫ À≈—ß®“°∑’Ë‰¥â√—∫‡√◊ËÕß√“«√âÕß∑ÿ°¢å ·≈–¿“¬À≈—ß°“√ ◊∫ «π„π‡«≈“Õ—π
¡§«√
Ú.Ù ∂â“ª√“°Ø«à“¡’§«“¡®√‘ßÕ—π‡ªìπ°√≥’§«“¡º‘¥∑“ß°ÆÀ¡“¬∫â“π‡¡◊Õß
„Àâ¥”‡π‘π§¥’∑“ßÕ“≠“ ∂â“ª√“°Ø¡’¡Ÿ≈§«“¡®√‘ß‡ªìπ°√≥’§«“¡º‘¥∑“ß«‘π—¬ „Àâ
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§Ÿà¡คู◊Õ่ม°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 72
การตรวจการจัดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π À√◊Õμ—Èß°√√¡°“√ Õ∫ «π‰ªμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√–‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ
Ú.ı „Àâº∫Ÿâ ß— §—∫∫—≠™“„™â¥≈ÿ ¬æ‘π®‘ ß—Ë °“√∑’Ë ¡§«√‡æ◊ÕË §ÿ¡â §√ÕßºŸ√â Õâ ßæ¬“π
·≈–∫ÿ§§≈∑’„Ë Àâ¢Õâ ¡Ÿ≈„π°“√ ∫◊ «π Õ∫ «π Õ¬à“„ÀâμÕâ ß√—∫¿—¬À√◊Õ§«“¡‰¡à™Õ∫∏√√¡
´÷ËßÕ“®‡π◊ËÕß¡“®“°°“√√âÕß‡√’¬π °“√‡ªìπæ¬“π À√◊Õ°“√„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈π—Èπ
Ú.ˆ „π°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡¢—ÈπμÕπ ◊∫ «π„π∑“ß≈—∫‡æ◊ËÕÀ“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
À“°‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ ◊∫ «π„π∑“ß≈—∫‰¥â°√–∑”≈–‡¡‘¥μàÕ¢â“√“™°“√ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«‚∑…À√◊Õ
∫ÿ§§≈¿“¬πÕ° ·≈–§«“¡‡ ’¬À“¬¥—ß°≈à“«‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√°√–∑”„πÀπâ“∑’Ë ·¡â¡‘‰¥â
°√–∑”‚¥¬®ß„®À√◊Õª√–¡“∑‡≈‘π‡≈àÕÕ¬à“ß√â“¬·√ß Àπà«¬ß“πμâÕß√—∫º‘¥™Õ∫™¥„™â§à“
‘π‰À¡∑¥·∑π·°àºŸâ‡ ’¬À“¬μ“¡À≈—°‡°≥±å„πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘§«“¡√—∫º‘¥∑“ß≈–‡¡‘¥
¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë æ.». ÚıÛ˘
Û. μàÕ¡“ ”π—°π“¬°√—∞¡πμ√’‰¥â¡’Àπ—ß ◊Õ ∑’Ë π√ ÒÙ.ÛÛ/« ˆ¯ÒÚ ≈ß
ÚÚ æ.¬. Ù¯ ·®âß„ÀâÀπà«¬ß“π√“™°“√μà“ß Ê ∑√“∫ ·≈–„ÀâªØ‘∫μ— μ‘ “¡¡μ‘§≥–√—∞¡πμ√’
‡¡◊ËÕ ÚÚ ∏.§. ÙÒ πÕ°®“°π—Èπ¬—ß‰¥â°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å¢—ÈπμÕπ·≈–«‘∏’°“√¥”‡π‘π°“√
‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢÷Èπ¡“Õ’° °≈à“«§◊Õ
Û.Ò „π‡∫◊ÈÕßμâπ„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ§«“¡≈—∫¢Õß∑“ß√“™°“√ À“°‡ªìπ∫—μ√
π‡∑àÀå„Àâæ‘®“√≥“‡©æ“–√“¬∑’Ë√–∫ÿÀ≈—°∞“π°√≥’·«¥≈âÕ¡ª√“°Ø™—¥·®âß μ≈Õ¥®π™’È
æ¬“π∫ÿ§§≈·πàπÕπ
Û.Ú àß ”‡π“‡√◊ËÕß‚¥¬ª°ªî¥™◊ËÕºŸâ√âÕß„Àâ à«π√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß¥”‡π‘π°“√„π∑“ß≈—∫
Û.Û „Àâ à«π√“™°“√·≈–Àπà«¬ß“π‡®â“¢Õß‡√◊ËÕß·®âß„ÀâºŸâ√âÕß°—∫ ”π—°ß“π
ª≈—¥ ”π—°π“¬°√—∞¡πμ√’∑√“∫„π∑“ß≈—∫ À≈—ß®“°‰¥â√—∫‡√◊ËÕß·≈–¿“¬À≈—ß°“√ ◊∫ «π
‰¡à ‡ °‘ π Òı «— π ‚¥¬À“°ª√“°Ø«à “ ¡’ § «“¡®√‘ ß Õ— π ‡ªì π °√≥’ § «“¡º‘ ¥ °ÆÀ¡“¬
∫â“π‡¡◊Õß„Àâ¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“ °√≥’§«“¡º‘¥«‘π—¬„Àâ¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π À√◊Õμ—Èß§≥–
°√√¡°“√ Õ∫ «πμ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Û.Ù „Àâ¡’°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâ√âÕß·≈–ºŸâ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‚¥¬ª√– “π¢Õ§«“¡√à«¡
¡◊Õ„Àâ à«π√“™°“√ ·≈–Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∂◊ÕªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß‡§√àß§√—¥ √«¡∑—Èß„Àâ¡’°“√
æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√‡ªìπ°√≥’æ‘‡»…‡©æ“–‡√◊ËÕß¥—ßπ’È
Û.Ù.Ò °√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§«“¡¡—Ëπ§ß¢Õßª√–‡∑» ‡ÀÁπ§«√ àß
‡√◊ËÕß„Àâ ¿“§«“¡¡—Ëπ§ß·Ààß™“μ‘æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª
Û.Ù.Ú °√≥’ ∑’Ë Õ “®¡’ º ≈°√–∑∫μà Õ ™’ «‘ μ ·≈–§«“¡ª≈Õ¥¿— ¬ ¢Õß
ºŸâ√âÕß ‡ÀÁπ§«√ √ÿª “√– ”§—≠μ“¡§”√âÕß‡©æ“–∑’ËÀπà«¬ß“π‡®â“¢Õß‡√◊ËÕß®– “¡“√∂
π”‰ªæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª‰¥â ‚¥¬‰¡àπ” àß‡Õ° “√§”√âÕßμâπ©∫—∫ √«¡∑—ÈßÀ“°¡’
§«“¡®”‡ªìπ‡ÀÁπ§«√ª√– “πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√§ÿâ¡§√ÕßºŸâ√âÕß‡ªìπ
æ‘‡»…√“¬°√≥’¥â«¬ ∑—Èßπ’È À“°Àπà«¬ß“π‡®â“¢Õß‡√◊ËÕßª√– “π√âÕß¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈
√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘Ë¡‡μ‘¡„Àâæ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬°√≥’
Û.Ù.Û °√≥’∑’ËÕ“®‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫§¥’À√◊Õ∑”„Àâ‡ªìπ§¥’§«“¡‰¥â ‡ÀÁπ
§«√·®âß√“¬≈–‡Õ’¬¥‡©æ“–∑’ÀË πà«¬ß“π‡®â“¢Õß‡√◊ÕË ß ®– “¡“√∂π”‰ªæ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√
μàÕ‰ª‰¥â ‚¥¬Õ“®¡’°“√ª°ªî¥¢âÕ§«“¡μ“¡§”√âÕß∫“ß à«π¥â«¬°Á‰¥â ∑—Èßπ’È À“°Àπà«¬
ß“π‡®â“¢Õß‡√◊ÕË ßª√– “π√âÕß¢Õ∑√“∫¢âÕ¡Ÿ≈√“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡„Àâæ®‘ “√≥“‡ªìπ√“¬°√≥’
Û.Ù.Ù °√≥’∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞ ‡ÀÁπ§«√ àß‡√◊ËÕß„Àâ
À—«Àπâ“ à«π√“™°“√∑’Ë ŸßÀ√◊Õ‡Àπ◊Õ°«à“ à«π√“™°“√μâπ —ß°—¥¢ÕßºŸâ∂Ÿ°√âÕß ·≈– àß
‡√◊ËÕß„Àâ à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“π∑’Ë¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√ ◊∫ «πÀ√◊Õ Õ∫ «π‡√◊ËÕß
√âÕß‡√’¬π¢Õß à«π√“™°“√À√◊ÕÀπà«¬ß“ππ—Èπ‡ªìπ°“√‡©æ“–¥â«¬
Û.ı À“°¢â “ √“™°“√À√◊ Õ ‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ‰ ¡à ª Ø‘ ∫— μ‘ „ Àâ ‡ ªì π ‰ªμ“¡À≈— ° ‡°≥±å
ขั¢—้นÈπตอน
ารดัßง°≈à
กล่“า«ว „Àâ
ให้∂ถ◊Õือ«àว่“า≈–‡«â
ละเว้πน°“√ªØ‘
การปฏิ∫บ—μัต‘Àิหπâน้“า∑’ทีËÀ่ห√◊รืÕอª√–¡“≥‡≈‘
ประมาทเลิπน‡≈àเล่Õอ ‡ªìเป็πน
μÕπ และวิ
·≈–«‘∏ธ’°ีก“√¥—
‡Àμÿ„Àâ√“™°“√‡ ’¬À“¬ ‡ÀÁπ§«√„Àâ¡’°“√¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬
ª°μ‘ ‡ π◊È Õ §«“¡∑’Ë ª √“°Ø„π∫— μ √ π‡∑à Àå à « π„À≠à ‡ ªì π °“√°≈à “ «À“«à “
¢â“√“™°“√‰¥âªØ‘∫—μ‘√“™°“√‚¥¬¡‘™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬∫â“ß ¡‘™Õ∫¥â«¬·∫∫∏√√¡‡π’¬¡
∑À“√∫â“ß Õ¬à“ß‰√°Á¥’ “¡“√∂·¬°∫—μ√ π‡∑àÀå‰¥â‡ªìπ Ú ª√–‡¿∑
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ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∫—μ√ π‡∑àÀåπ—Èπ‡ªìπ§«“¡®√‘ß ∫—μ√ π‡∑àÀå°Áπ—∫«à“‡ªìπ¢à“« “√
Õ¬à“ßÀπ÷ßË ´÷ßË √“¬ß“π‡Àμÿ°“√≥åμÕà ºŸ∫â ß— §—∫∫—≠™“™—πÈ ßŸ „Àâ∑√“∫∂÷ß§«“¡∑ÿ°¢å §«“¡¬“°
°“√°¥¢’Ë¢à¡‡Àß À√◊Õ°“√§¥‚°ß∑’Ë´àÕπ‡√âπÕ¬Ÿà„π∑’Ë‰°≈ÀŸ‰°≈μ“ ∑”„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â
∑√“∫ “¡“√∂¬—∫¬—Èß§«“¡‡ ’¬À“¬∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‰¡à„Àâ≈ÿ°≈“¡μàÕ‰ª À√◊Õ∂â“§«“¡‡ ’¬À“¬¬—ß
‰¡à∑—π‰¥â∫—ß‡°‘¥°Á‰¥â¡’‚Õ°“ ªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ ∂â“μ—¥∫∑‰¡à√—∫øíß∫—μ√ π‡∑àÀå‡ ’¬‡≈¬
°Á‡∑à“°—∫ªî¥ÀŸªî¥μ“‰¡à¬Õ¡√—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πÀπà«¬∑À“√μà“ß Ê
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∫—μ√ π‡∑àÀåπ—Èπ‰¡à‡ªìπ§«“¡®√‘ß πÕ°®“°®–‡ ’¬‡ß‘π‡ ’¬‡«≈“
„π°“√μ—Èß§≥–°√√¡°“√‰ª Õ∫ «πÀ“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈â« ∫—μ√ π‡∑àÀåπ—Èπ¬àÕ¡∑”≈“¬
°”≈—ß„®§π∑’Ë∑”ß“π ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡√–·«ß ß —¬ ∑”„Àâ‡ ’¬¢«—≠ „π≈—°…≥–‡™àππ’È∂◊Õ‰¥â
«à“ ∫—μ√ π‡∑àÀ‡å ªìπ‡§√◊ÕË ß¡◊Õ„π°“√∫àÕπ∑”≈“¬Àπà«¬∑À“√∑’‰Ë ¥âº≈‡°‘π§«“¡§“¥À¡“¬
‡¡◊ÕË ‡∑’¬∫°—∫¡Ÿ≈§à“„π°“√º≈‘μ∫—μ√ π‡∑àÀμå Ë”¡“° ‡æ’¬ß·μà°√–¥“… Ò ·ºàπ ´Õß®¥À¡“¬
Ò ´Õß °—∫Õ“°√· μ¡ªá Û ∫“∑ ‡∑à“π—Èπ
à«π·π«∑“ß∑’Ë°Õß ◊∫ «π Õ∫ «πªØ‘∫—μ‘Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π §◊Õ ·∫àß∫—μ√
π‡∑àÀå∑’Ë àß¡“¬—ß°√¡®‡√∑À“√∫°ÕÕ°‡ªìπ Û ª√–‡¿∑
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∫—μ√ π‡∑àÀå™π‘¥∑’Ë¡’·μà¢âÕ°≈à“«À“ ‰¡à‰¥â„Àâ√“¬≈–‡Õ’¬¥„¥ Ê
¡“¥â
°√¡®‡√∑À“√∫°®–‡ πÕ‰ª¬—งผูß้บºŸังâ∫คั—ßบ§—หน่
∫Àπà
มาด้«ว¬‡≈¬
ยเลย กรมจเรทหารบกจะเสนอไปยั
วย«¬(หน่(√–¥—
วยขึ∫้นμ√ßμà
ตรงต่Õอ°Õß∑—
กองทัæพ∫°)
บก)
∑√“∫μ“¡ “¬°“√∫—ß§—∫∫—≠™“ ‚¥¬∂◊Õ«à“‡ªìπ¢à“« “√Õ¬à“ßÀπ÷Ëß∑’ËºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬§«√
®–‰¥â∑√“∫
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∫—μ√ π‡∑àÀ∑å √’Ë –∫ÿ¢Õâ °≈à“«À“·≈–¬—ß‰¥âÕ“â ßÀ≈—°∞“π¡“∫“ß «à π
°√¡®‡√∑À“√∫°°Á®–‡ πÕ‰ª¬—ßºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬æ‘®“√≥“¥”‡π‘π°“√μ“¡∑’Ë‡ÀÁπ§«√
·≈â«·®âßº≈¥”‡π‘π°“√¡“„Àâ°√¡®‡√∑À“√∫°∑√“∫
ª√–‡¿∑∑’Ë Û ∫—μ√ π‡∑àÀ∑å √’Ë –∫ÿ¢Õâ °≈à“«À“·≈–√–∫ÿæ¬“πÀ≈—°∞“πμà“ß Ê Õ¬à“ß
™—¥‡®π‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë “¡“√∂À“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‰¥â °√¡®‡√∑À“√∫°°Á®– àß‡®â“Àπâ“∑’Ë
∑”°“√μ√«®æ‘‡»…‡æ◊ËÕ∑√“∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„π‡√◊ËÕßπ—Èπ À“°‰¡à¡’¡Ÿ≈§«“¡®√‘ß°Á®–¬ÿμ‘‡√◊ËÕß
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§Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจัดหา

°“√ °“√
◊∫ «π◊∫ Õ∫
«π «π
Õ∫ «π

À“°¡’
¡Ÿ≈§«“¡®√‘
ß°Á®ß–√“¬ß“πº≈μ√«®æ‘
‡»…‡√’
¬π ¬º∫.∑∫.
(ºà“π(ºà“°æ.∑∫.)
¢ÕËÕ¢Õ
À“°¡’
¡Ÿ≈§«“¡®√‘
°Á®–√“¬ß“πº≈μ√«®æ‘
‡»…‡√’
π º∫.∑∫.
π °æ.∑∫.)‡æ◊ËÕ‡æ◊
Õπÿ¡Õπÿ
—μ‘∑¡”°“√
Õ∫ Õ∫
«π‡ªì«π‡ªì
π°√≥’
‰ª ‰ª
—μ‘∑”°“√
π°√≥’
ำฐนัมนตรี
กฐนายกรั
มนตรี
ว่ าดด้การเรื
ว่อยการจั
การเรื
ร้ อ งทุ ก ข์
.ศ.๒๕๕๒
๔ .ระเบี
๔ .ระเบี
ย๔.บสํยาระเบี
บสํ
นักานายกรั
นัยกบส�
นายกรั
มนตรี
วาดววฐายการจั
ดวยการจั
ดการเรื
งราวร
่องราวร
อดงทุ
อกงทุ
ข พก่ อข.ศ.งราว
พ๒๕๕๒
ลง
พ.ย.
๕๒
ได้แจ้งาให้งๆสา่วทราบและปฏิ
นราชการ
ต่าบงัตๆิ บทราบและปฏิ
บัติ
.ย.พ๕๒
.ย.๕๒
๒๑ ๒๑
พ๒๕๕๒
ลง พ.ศ.
ลง
ได แ๒๑
ได
จงแให
จสงให
วนราชการต
สวนราชการต
งๆ
ทราบและปฏิ
ัติ
มีสาระสํ
มีสาระสํ
าคัญาทีคั่เญกีที่ยวข
่เกี่ยอวข
งและควรรู
องและควรรู
 ดังนี ดั้ งนี้
่ มาตรา
ฐธรรมนู
งราชอาณาจั
กรไทย
บุคคลมี
โดยทีโดยที
่ มาตรา
๕๙ ๕๙
ของรัของรั
ฐธรรมนู
ญแหญงแห
ราชอาณาจั
กรไทย
บัญญับัญติใญัหตบิใุคหคลมี
สิทธิสิเสนอ
ทธิเสนอ
ได
ร
บ
ั
การแจ
ง
ผลการพิ
จ
ารณาภายในเวลาอั
นรวดเร็
ได
ร
บ
ั
การแจ
ง
ผลการพิ
จ
ารณาภายในเวลาอั
น
รวดเร็
ว ว
เรื่องราวร
เรื่องราวร
องทุอกงทุ
ขแกละขและ
สมควรกํ
สมควรกํ
าหนดหลั
าหนดหลั
กเกณฑ
กเกณฑ
ธีการในการจั
ดการเรื
่องราวร
่อบรรเทาและ
และและ
วิธีกวิารในการจั
ดการเรื
่องราวร
องทุอกงทุ
ข กเพืข ่อเพื
บรรเทาและ
เยียวยาความเดื
เยียวยาความเดื
อดรอดร
นของประชาชน
อนของประชาชน
ให เปใหนเป
นไปอย
ธิภาพและมี
มาตรฐาน
ไปอย
างมีาปงมี
ระสิประสิ
ทธิภทาพและมี
มาตรฐาน
เดียวกั
เดียนวกัน
อาศัอาศั
ยอํายนาจตามความใน
อํานาจตามความใน
มาตรา
มาตรา
(๘ ) (แห
๘ )งแห
๑๑ ๑๑
พระราชบั
งพระราชบั
ญญัญติรญัะเบี
ติรยะเบี
บบริ
ยบบริ
หารหาร
ราชราชการแผ่
ราช
การแผ
การแผ
นดินนดิพน.ศพ.ศ.
.พ๒๕๓๔
.ศ. ๒๕๓๔
นายกรั
นายกรั
ฐมนตรี
มนตรี
โดยความเห็
ดยความเห็
นชอบของคณะรั
ชอบของคณะรั
ฐมนตรี
ฐมนตรี
๒๕๓๔
นายกรั
ฐฐมนตรี
โโดยความเห็
นชอบ
ของคณะรั
ฐมนตรี
จึงวางระเบี
จึงวางระเบี
ยบไวยบไว
ดังตดัองไปนี
ตอไปนี
้ ้
ขอ ข๓อ การจั
๓ การจั
ดการเรื
ดการเรื
่องราวร
่องราวร
องทุอกงทุ
ขขกองส
ขของส
วนราชการ
วนราชการ
ใหเปใหนเไปตามที
ปนไปตามที
่กําหนดไว
่กําหนดไว
ใน ใน
ระเบีระเบี
ยบนีย้ บนี
เว้นแต
เวนกแต
ารจัการจั
ดการเรื
ดการเรื
่องราวร
่องราวร
องทุอกงทุ
ขทกี่ตขอทงดํี่ตอาเนิ
งดํนาเนิ
การตามขั
นการตามขั
้นตอนหรื
้นตอนหรื
อกระอกระกฎหมา
กฎหมา
บวนการทาง
บวนการทาง
ย ใหย สให
วนราชการที
สวนราชการที
่รับคํ่ราับรคํอางทุรอกงทุ
ขแกนะนํ
ขแนะนํ
าใหผาให
ูรอผงทุูรอกงทุ
ข ไปดํ
กข ไปดํ
าเนินาเนิน
งกลงากล
ว าว
ตามขัตามขั
้นตอนหรื
้นตอนหรื
อ กระบวนการดั
อ กระบวนการดั
คํารการร้
คํอางทุรอกองทุ
ขงทุตกามระเบี
ยบนีย้ ยบนี
ไมบนีเ้ ปไม้ นไม่เการตั
ปเป็นการตั
สิทดธิสิดขทสิองผู
ธิทขธิองผู
รขอองผู
งทุรอก้รงทุ
ข้อตงทุ
กามกฎหมายอื
ขกตข์ามกฎหมายอื
่น ่น ่น
กขข์ตตามระเบี
ามระเบี
นดการตั
ตามกฎหมายอื
ขอ ข๔อในระเบี
๔ ในระเบี
ยบนีย้ บนี้
ข ”กข ”หมายความว
หมายความว
าคําารคํอางทุรอกงทุ
ขทกี่ผขูรทอี่ผงทุูรอกงทุ
ขไกดขยไื่นดหรื
ยื่นอหรื
สงอตสองเจตาอหน
เจาาหน
“ คํา“รคํอางทุรอกงทุ
ที่ าที่
สวนราชการตามระเบี
ยบนีย้ บนี
และหมายความถึ
้ และหมายความถึ
งคํารงคํอางทุรอกงทุ
ขทกี่ยขื่นทแก
ี่ยื่นไขเพิ
แกไขเพิ
่มเติม่ คํเติามรคํอาง-รองณ สณวนราชการตามระเบี
ประเด็
ประเด็
นหรืนอหรื
ขออเท็ขอจเท็
จริจงขึจริ้นงใหม
ขึ้นใหม
ดวยดวย
ทุกขทุเดิกมขเดิโดยมี
ม โดยมี
“ ผูร“อผูงทุรอกงทุ
ข ”กขหมายความรวมถึ
” หมายความรวมถึ
งผูทงี่ไผูดทรับี่ไดมอบฉั
รับมอบฉั
นทะให
นทะให
รองทุรอกงทุ
ขแกทน
ขแทน
และผูและผู
 
จัดการแทน
จัดการแทน
ผูรอผูงทุรอกงทุ
ขดกวขยดวย
นราชการ
สวนราชการ
” หมายความว
” หมายความว่
หมายความว
า สวานราชการตามกฏหมายว
สส่วนราชการตามกฏหมายว
าดวายการปรั
ดาด้วยการปรั
บปรุบงปรุ
งง
“ สว““ส่
		
นราชการ”
นราชการตามกฎหมายว่
วยการปรั
บปรุ
กระทวง
กระทวง
ารหาร
ทบวงทบวง
กรมกรม
และหน
และหน
วยงานอื
วยงานอื
่นของรั
่นของรั
ฐที่อฐยูทีในกํ
่อยูใานกํ
กับาของทางราชการ
กับของทางราชการ
ฝายฝบริายหบริ
แตไแต
มรวมถึ
ไมรวมถึ
งองคงองค
กรปกครองส
กรปกครองส
วนทวอนท
งถิอ่นงถิ
และรั
่นและรั
ฐวิสฐาหกิ
วิสาหกิ
จ จ
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°“√‡μ√’¬¡°“√°àÕπ∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
°“√‡μ√’ ¬ ¡°“√ ‘Ëß ”§—≠∑’Ëπ“¬∑À“√®‡√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë Õ∫ «π®–μâÕß
æ‘®“√≥“·≈–ªØ‘∫—μ‘°àÕπ∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «ππ—∫·μà‰¥â√—∫§” —Ëß°Á§◊Õ ¿“√°‘®∑’Ë‰¥â
√—∫¡Õ∫ °“√«“ß·π«§«“¡§‘¥ ◊∫ «π Õ∫ «π °“√‡μ√’¬¡À≈—°∞“π°“√À“√◊Õ°—∫
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ·≈–°“√√“¬ß“πμ—«μàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“Àπà«¬∑’Ë®–∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
‡¡◊ËÕπ“¬∑À“√®‡√‰¥â√—∫∑√“∫§” —Ëß¡Õ∫¿“√°‘®„π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π®–‡ªìπ
§” —Ëß≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ À√◊Õ§” —Ëß¥â«¬«“®“°Áμ“¡ ‚¥¬ª°μ‘®–·®âß„Àâ∑√“∫‡√◊ËÕß√“«
§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬ °”Àπ¥μ—«π“¬∑À“√∑’Ë®–‰ª∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π „Àâ»÷°…“æ‘®“√≥“
§” —Ëßæ√âÕ¡°—∫‡√◊ËÕß√“«·≈–‡Õ° “√∑’Ë·π∫¡“π—Èπ‚¥¬°√–®à“ß·®âß ‡æ◊ËÕ∑√“∫§«“¡
¡ÿàßÀ¡“¬·≈–¿“√°‘® æ√âÕ¡∑—Èß√“¬≈–‡Õ’¬¥·Ààß¢âÕ°≈à“«À“ ´÷Ëß®–‡ªìπª√–‚¬™πå„π°“√
«“ß·π«§«“¡§‘¥ ·≈–°”Àπ¥ª√–‡¥Áπ∑’Ë®–∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π ·≈–‡ πÕ·π«§‘¥
¥—ß°≈à“«μàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡æ◊ËÕ„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π¢—ÈπμÕπμàÕ‰ª
‡¡◊ËÕπ“¬∑À“√®‡√‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫„π°“√„™â·π«§«“¡§‘¥®“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
·≈â« „Àâ√«∫√«¡®—¥∑”À≈—°∞“πμà“ß Ê ·≈–‡μ√’¬¡°“√‡°’Ë¬«°—∫æ¬“π∫ÿ§§≈ æ¬“π
‡Õ° “√ ·≈–æ¬“π«—μ∂ÿ „π¢âÕ ”§—≠μàÕ‰ªπ’È §◊Õ
Ò. æ¬“π∫ÿ§§≈
Ò.Ò °”Àπ¥μ—«æ¬“π ´÷Ëß®– Õ∫∂“¡ª“°§”μ“¡≈”¥—∫°àÕπÀ≈—ß æ√âÕ¡
∑—Èß‡√’¬ß≈”¥—∫‡√◊ËÕß·≈–ª√–‡¥Áπ‰«â¥â«¬
Ò.Ú ∑”∫— ≠ ™’ √ “¬™◊Ë Õ ‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ºŸâ ¡’ à « π‡°’Ë ¬ «¢â Õ ß ´÷Ë ß §“¥À¡“¬«à “ ®–
“¡“√∂„Àâ§”„Àâ°“√∑’Ë ”§—≠·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå·°à°“√ Õ∫ «π‡√◊ËÕßπ—Èπ
Ò.Û °”Àπ¥‡√◊ËÕß√“«À√◊Õª√–‡¥Áπ∑’Ë®– Õ∫ «π‡æ‘Ë¡‡μ‘¡æ¬“πª“°∑’Ë¬—ß‰¡à
‰¥â„Àâ°“√ ”À√—∫‡√◊ËÕß∑’Ë‰¥â√—∫°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π¡“°àÕπ·≈â«
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Ú. æ¬“π‡Õ° “√
°”Àπ¥„Àâ‰¥â¡“´÷ËßÀ≈—°∞“π∑’Ë ”§—≠·≈–®”‡ªìπÕ—π®–™à«¬„Àâ‰¥â¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
·πàπÕπ·≈–™—¥‡®π¬‘Ëß¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß‰¥â·°àÀ≈—°∞“π‡À≈à“π’È ‡ªìπμâπ
Ú.Ò ‡Õ° “√‚μâμÕ∫√–À«à“ß‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ¡’ à«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
Ú.Ú ‡Õ° “√μà“ß Ê ‡™àπ ∫—≠™’ —≠≠“À√◊Õ√“¬ß“π¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ¡’ à«π
‡°’Ë¬«¢âÕß
Ú.Û √“¬ß“π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «πÀ√◊Õ°“√μ√«® Õ∫§√—Èß°àÕπ Ê
Ú.Ù ∫—π∑÷°ª√–™ÿ¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫‡√◊ËÕß∑’Ë∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «ππ—Èπ
Ú.ı À≈—°∞“πμà“ß Ê ®“°·À≈àß¿“¬πÕ°Àπà«¬∑À“√
‡Õ° “√À≈—°∞“πμà“ß Ê ¥—ß°≈à“«„Àâπ“¬∑À“√®‡√ºŸâ∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
»÷°…“æ‘®“√≥“Õ¬à“ß√Õ∫§Õ∫‡æ◊ËÕ®–‰¥â°”Àπ¥§”∂“¡‰¥âÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ·≈–Õ“®„™â
‡ªìπÀ≈—°∞“πª√–°Õ∫√“¬ß“π„π∫“ß°√≥’
Û. æ¬“π«—μ∂ÿ
°”Àπ¥„Àâ‰¥â¡“´÷Ëß«—μ∂ÿ∑’Ë¡’ª√–‚¬™πå „π°“√æ‘®“√≥“ª√–°Õ∫À√◊Õ¬◊π¬—π
¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„Àâ·πàπÕπ·≈–™—¥‡®π ‡™àπ ¿“æ∂à“¬ ·ºπ∑’Ë μ—«Õ¬à“ßÀ√◊Õ«—μ∂ÿæ¬“πÕ◊Ëπ Ê

À≈—°°“√´—°∂“¡ºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õæ¬“π
Ò. §«√´—°∂“¡ª“°§”‡¡◊ÕË „¥ §«√√’∫´—°∂“¡‚¥¬‡√Á«∑’Ë ¥ÿ ‡∑à“∑’®Ë –‡√Á«‰¥â ‡æ√“–
æ¬“π “¡“√∂®”‡Àμÿ°“√≥å‰¥â¥’ ·≈–¬—ß‰¡à¡’§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥∑’Ë®–∫‘¥‡∫◊Õπ√Ÿª§¥’‡æ◊ËÕ
·μàß‡μ‘¡¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
Ú. °“√‡μ√’¬¡°“√≈à«ßÀπâ“ °àÕπ≈ß¡◊Õ´—°∂“¡ª“°§”æ¬“π §«√‡μ√’¬¡
¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’ËÀ“‰«â‰¥â·≈â«„Àâæ√âÕ¡ ·≈–‡μ√’¬¡°“√°–ª√–‡¥Áπ¢âÕ´—°∂“¡„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬
‚¥¬æ‘®“√≥“«à“ æ¬“πª“°„¥√Ÿâ‡ÀÁπ‡Àμÿ°“√≥åμÕπ„¥ §«√®–‰¥â¢âÕ‡∑Á®®√‘ß®“°æ¬“π
μÕπ„¥ ¡‘©–π—ÈπÕ“®æ≈—Èß‡º≈Õª√–‡¥Áπ ”§—≠∫“ßμÕπ‰ª‡ ’¬°Á‰¥â
กรมจเรทหารบก
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78 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π “¬ß“π®‡√
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Û. · ¥ß§«“¡‡ªìπ°—π‡Õß √–¬–°àÕπ‡√‘Ë¡≈ß¡◊Õ Õ∫ «πæ¬“π §«√∂◊Õ‚Õ°“
π∑π“°—∫æ¬“π Õ∫∂“¡ “√∑ÿ°¢å ÿ¢¥‘∫· ¥ß‡ªìπ°—π‡Õß‡ ’¬°àÕπ À“°‡√‘Ë¡ Õ∫¢âÕ
‡∑Á®®√‘ß„π∑—π∑’æ¬“πÕ“®‡°‘¥Õ“√¡≥åμ÷ß‡§√’¬¥ ‰¡à‡μÁ¡„® ‡ªî¥‡º¬¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‰¥â
Ù. §ÿ¡æ¬“π„Àâ°“√„πª√–‡¥Áπ ∫“ß§π„Àâ°“√‡≈¬‡∂‘¥πÕ°‡√◊ËÕß√“« §«√®–
μâÕß§Õ¬°≈àÕ¡„Àâ‡¢â“ª√–‡¥ÁπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ
ı. æ¬“π¢—¥°—π §”„Àâ°“√¢Õßæ¬“πμà“ß Ê ®–μâÕß Õ¥§≈âÕßμ√ß°—π°—∫ª“°
Õ◊Ëπ Ê ·≈–®–μâÕß‡πâπ„π ¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÕ—π ”§—≠¢Õß§¥’‡ ¡Õ‰ª
ˆ. Õ¬à“∂“¡π”æ¬“π °“√∂“¡‚¥¬‡™‘ß„Àâ§”μÕ∫‡ ’¬‡Õß®–∑”„Àâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
‡ ’¬‰ª·≈–Õ“®μ—Èß√Ÿª§¥’º‘¥æ≈“¥
˜. §«√μ—Èßªí≠À“„ÀâμÕ∫∑’≈–¢âÕ ∂â“ªÑÕπ§”∂“¡´âÕπ¢÷Èπ¡“À≈“¬ Ê ¢âÕ
æ√âÕ¡°—π®–∑”„Àâæ¬“π —∫ π
¯. §«√μ—Èßªí≠À“´—°∂“¡∑’Ë‡¢â“„®ßà“¬ ‰¡à„™â∂âÕ¬§”´—∫´âÕπ°”°«¡‡¢â“„®¬“°
˘. æ¬“πª√–‡¿∑μÕ∫‰¡à√Ÿâ‰¡à‡ÀÁπ ∫ÿ§§≈‰√â°“√»÷°…“ ∫ÿ§§≈‡À≈à“π’È¡—°®–§‘¥
«à“ °“√‡Õ“μ—«‡¢â“¡“ºŸ°æ—π§¥’‡ªìπ‡√◊ËÕßÀ“∑ÿ°¢å„ àμ—« ®÷ß‰¡à§àÕ¬‡μÁ¡„®„Àâª“°§”μàÕ
ºŸâ´—°∂“¡ ®÷ßμâÕßªÑÕπ§”∂“¡„π∑”πÕß§–¬—Èπ§–¬Õ‡ªìπæ‘‡»… ·≈–„™â§”∂“¡ °—¥Õ¬à“
„ÀâÀ“∑“ßμÕ∫«à“‰¡à‡ÀÁπ ‰¡à∑√“∫∑—Èß Ê ∑’Ë√Ÿâ‡ÀÁπÕ¬Ÿà
Ò. ª√–‡¿∑‡©¬‡¡¬μàÕºŸâ Õ∫ «π æ«°π’È™Õ∫μÕ∫‡≈’Ë¬ßÊ ‰¡àμ√ßª√–‡¥Áπ∑’Ë
μâÕß°“√ §«√‡√â“Õ“√¡≥å„ÀâμÕ∫¢âÕ´—°∂“¡„Àâ≈–‡Õ’¬¥ ‚¥¬„Àâ‡¢“‡°‘¥§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®
„π°“√∑’Ë‡¢â“„Àâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß§«√°√–μÿâπæ¬“π‚¥¬«‘∏’‡πâπ„Àâ§«“¡ ”§—≠¢Õß‡∑Á®®√‘ß∑’Ë‡¢“
‰¥â√Ÿâ‡ÀÁπ¡“
ÒÒ. ª√–‡¿∑¢’È‡À≈â“‡¡“¬“ §«√‡¬‘π¬Õ„Àâ¡“° Ê ∫“ß§√—ÈßÕ“®‰¥â¢âÕ‡∑Á®®√‘ß®“°
§π‡¡“¥’°«à“æ¬“π∏√√¡¥“°Á‰¥â
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ÒÚ. ª√–‡¿∑™à“ßæŸ¥ §«√¥—°§Õ√«∫√—¥„Àâ‡¢â“ª√–‡¥ÁπÕ¬Ÿà‡ ¡Õ Õ¬à“ª≈àÕ¬„ÀâæŸ¥
‡æâÕ‡®âÕπÕ°ª√–‡¥Áπ
ÒÛ. ª√–‡¿∑μ√ß‰ªμ√ßμ√ß¡“ ‚¥¬„Àâ§«“¡√à«¡¡◊ÕμÕ∫¢âÕ´—°∂“¡μ√ß‰ª
μ√ß¡“‡ªìπª√–‚¬™πå·°à√Ÿª§¥’ §«√™’È·®ß„Àâæ¬“π∑√“∫«à“‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ Õ∫ «π∑’Ë
®–μâÕß§âπ§«â“À“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¢Õß§¥’∑’ËμâÕß´—°‰´â‰≈à‡≈’¬ß ·≈–„Àâæ¬“π„Àâ‡Àμÿº≈
ª√–°Õ∫∫“ßª√–°“√ °Á‡æ◊ËÕ§«“¡·®à¡™—¥¢Õß√Ÿª§¥’À“‰¥â¡’‡®μπ“≈∫À≈Ÿà¥Ÿ∂Ÿ°æ¬“π‰¡à
ÒÙ. ª√–‡¿∑°≈à“«‡∑Á® À“°‡ÀÁπ«à“æ¬“π„Àâ∂âÕ¬§”∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“‡ªìπ §«“¡‡∑Á®
§«√ª≈àÕ¬„Àâæ¬“π‚°À°®π®∫‡√◊ËÕß π—°°≈à“«‡∑Á®¡—°· ¥ß∑à“∑“ß –∑° –∑â“π
ª√–À¡à“ À√◊Õ· ¥ß§«“¡√Ÿâ °÷ ÕÕ°„π¢≥–æŸ¥‰¡à®√‘ß ‡™àπ ®—∫‡°â“Õ’·È πàπ ÀŸ·¥ß ‡Àß◊ÕË ·μ°
°≈◊ππÈ”≈“¬∫àÕ¬Ê ·≈–√‘¡Ωïª“°·Àâß
Òı. ª√–‡¿∑μ◊Ëπ‡μâπ·≈–¢’È¢≈“¥°≈—« ºŸâ´—°∂“¡ª“°§”®–μâÕßæ¬“¬“¡ºŸ°¡‘μ√
·≈–· ¥ß§«“¡‡ªìπ°—π‡Õß„Àâ¡“°·≈–ª≈Õ∫„®¥â«¬«à“ ºŸâ´—°∂“¡®–ª°ªî¥§”„Àâ°“√‰«â
‡ªìπ§«“¡≈—∫ ‰¡à‡ªî¥‡º¬·æ√àßæ√“¬

À≈—°°“√¥”‡π‘π°“√∂“¡ª“°§”ºŸâμâÕßÀ“À√◊ÕºŸâ∂Ÿ°°≈à“«À“
Ò. °“√‡μ√’¬¡¢âÕ‡∑Á®®√‘ß °àÕπ∑’Ë®–∑”°“√ Õ∫ «π´—°∂“¡ª“°§”ºŸâμâÕßÀ“
ºŸâ Õ∫ «π®–μâÕßÀ“§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ßμ“¡√Ÿª§¥’π—Èπ‡ ’¬°àÕπ„Àâ¡“°‡∑à“∑’Ë®–
¡“°‰¥â πÕ°‡Àπ◊Õ®“°ª√–«—μ‘·≈–§«“¡‡ªìπ¡“¢ÕßºŸâμâÕßÀ“ ¢âÕ·π–π”∑—Ë«‰ª‡°’Ë¬«°—∫
«‘∏°’ “√ Õ∫ «π‡æ◊ÕË „ÀâºμŸâ Õâ ßÀ“‡°‘¥§«“¡√Ÿâ °÷ «à“ ºŸâ Õ∫ «π√Ÿ√â “¬≈–‡Õ’¬¥°—∫§¥’ππ—È ¡“°
°Á®–‰¡à°≈â“°≈à“«‡∑Á®‰¥âßà“¬
Ú. ®”π«πºŸâ´—°∂“¡ª“°§” ‚¥¬ª°μ‘§«√¡’ºŸâ´—°∂“¡‡æ’¬ß§π‡¥’¬« ·≈–§«√
Õ¬Ÿàμ“¡≈”æ—ß°—∫ºŸâ Õ∫ «π ºŸâμâÕßÀ“®–‡ªî¥‡º¬§«“¡®√‘ß‰¥â¡“° ‡™àπ ‡æ◊ËÕπΩŸß∑’Ë∫Õ°
§«“¡≈—∫·°à°—π°ÁÀ“‰¥âæŸ¥®“μàÕÀπâ“ºŸâÕ◊Ëπ‰¡à ∂â“®”‡ªìπ®–μâÕß¡’ºŸâ´—°∂“¡¡“°°«à“ Ò §π
°Á§«√¡’Õ¬à“ß¡“°‰¡à‡°‘π Ú §π √–«—ß°“√¢—¥®—ßÀ«–°—π‡Õß„Àâ¡“° ·≈–‰¡à§«√§ÿ¬°—π∂÷ß
√Ÿª§¥’μàÕÀπâ“ºŸâμâÕßÀ“ ‡æ√“–ºŸâμâÕßÀ“Õ“®π”¡“„™â‡ªìπÀ≈—°∞“π„π°“√μàÕ Ÿâ§¥’‰¥â
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Û. °“√®—¥‡°â“Õ’Èπ—Ëß ”À√—∫ºŸâμâÕßÀ“‰¡à§«√¡’æπ—°‡∑â“·¢π §«√®—¥‡°â“Õ’È∑’Ë¡’
æπ—°æ‘ßμ—Èßμ√ß‡æ◊ËÕªÑÕß°—π¡‘„ÀâºŸâμâÕßÀ“¡’‚Õ°“ æ—°Õ“√¡≥å à«πºŸâ´—°∂“¡§«√øíß
Àà“ßºŸâμâÕßÀ“√–¬– Ú - Û øÿμ ‰¡à¡’ ‘Ëß°”∫—ß√–À«à“ß°—π §«√π—Ëß„Àâ “¬μ“∑—Èß Ú ΩÉ“¬Õ¬Ÿà
„π√–¥— ∫ ‡¥’ ¬ «°— π ‡æ◊Ë Õ ®–‰¥â ‡ ÀÁ π §«“¡‡§≈◊Ë Õ π‰À«‡°’Ë ¬ «°— ∫ ª√– “∑·≈–§«“¡
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑“ßÕ“√¡≥å¢ÕßºŸâμâÕßÀ“‰¥â∂π—¥™—¥‡®π ‡¡◊ËÕ´—°∂“¡ª“°§”¥”‡π‘π‰ª‡¢â“
√Ÿª√Õ¬·≈â« §«√‡≈◊ËÕπ‡°â“Õ’È„Àâ™‘¥μ—«ºŸâμâÕßÀ“‡¢â“‰ªÕ’°
Ù. °“√®¥∫—π∑÷°ª“°§” „π¢—Èπ·√°‰¡à§«√π”‡Õ° “√°√–¥“…·≈–‡§√◊ËÕß‡¢’¬π
¡“«“ß„Àâ‡ÀÁπ ¿“¬À≈—ß‰¥â Õ∫∂“¡‡¡◊ËÕ√Ÿâ§«“¡®√‘ß ®÷ß§àÕ¬π”¢÷Èπ¡“·≈–®¥∫—π∑÷°ª“°
§”∑—π∑’ ‡æ√“–°“√®¥∫—π∑÷°μ—Èß·μà·√°∑—π∑’π—Èπ∑”„ÀâºŸâμâÕßÀ“§‘¥Õ¬Ÿà‡ ¡Õ«à“‡ªìπ
À≈—°∞“π¡—¥μ—«‡Õß Õ“√¡≥å§√ÿàπ§‘¥¥—ß°≈à“«Õ“®∑”„ÀâºŸâμâÕßÀ“°≈—∫„®‰¡à„Àâ§«“¡®√‘ß
‰¥âßà“¬ °“√∫—π∑÷°ª“°§”§«√¥”‡π‘π°“√¿“¬À≈—ß∑’Ë∂“¡ª“°§”ºŸâμâÕßÀ“®π ‘Èπ°√–·
§«“¡·≈â«
ı. ∑à“∑’¢ÕßºŸâ∂Ÿ°´—°∂“¡ ºŸâ∂Ÿ°´—°∂“¡ (ºŸâ Õ∫ «π) §«√· ¥ß∑à“∑’„Àâª√“°Ø
·°àºŸâμâÕßÀ“«à“μπμâÕß°“√´—°∂“¡®–μâÕßπ—ËßÕ¬Ÿà°—∫∑’Ë‰¡à‡¥‘π«π‰ª¡“„πÀâÕß ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâ
ºŸâμâÕßÀ“ π„®Õ¬Ÿà„πμ—«ºŸâ´—°∂“¡μ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–‰¡à§«√· ¥ß°‘√‘¬“Õ“°“√√Ÿâ ÷°¥ŸÀ¡‘Ëπ
¥Ÿ·§≈πºŸâμâÕßÀ“∑’Ë°√–∑”º‘¥Õ“≠“∑’Ë‡≈«√â“¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâμâÕßÀ“‡°‘¥§«“¡Õ∫Õÿàπ„®‡¡◊ËÕ ‰¥â
‡ªî¥‡º¬§«“¡®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫§¥’π—ÈπμàÕºŸâ´—°∂“¡
ˆ. °“√·μàß°“¬¢ÕßºŸâ´—°∂“¡ ºŸâ Õ∫ «πμâÕß·μàß°“¬„Àâ‡√’¬∫√âÕ¬ ßà“ß“¡
·≈–‡ªìπ∑’Ëπà“‡°√ß¢“¡
˜. °“√„™â‡§√◊ËÕßæ—π∏π“°“√ ‰¡à§«√„ à‡§√◊ËÕßæ—π∏π“°“√¢≥– Õ∫ª“°§”
‡æ√“–®–∑”„Àâ‡°‘¥º≈‡ ’¬∑“ß®‘μ«‘∑¬“ ·μàμâÕß√–¡—¥√–«—ß„π°“√®—¥√–∫∫§«∫§ÿ¡
ºŸâμâÕßÀ“‰«â¥Ÿ„Àâ¥’ §◊Õ Õ¬à“„ÀâÀ≈∫Àπ’À√◊Õ∑”Õ—πμ√“¬μàÕºŸâ´—°∂“¡ª“°§”‰¥â §«√®—¥
«“ß¬“¡‰«âπÕ°ÀâÕß Õ∫ «π‡æ◊ËÕªÑÕß°—π‡Àμÿ√â“¬∑’Ë®–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â
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¯. À≈’°‡≈’Ë¬ß§”æŸ¥∫“ßÕ¬à“ß À≈’°‡≈’Ë¬ß‰¡à„™â§”æŸ¥∑’Ë°àÕ§«“¡À«“¥À«—ËπμàÕ
ºŸâμâÕßÀ“ ‡™àπ §”«à“ ç¶à“§πμ“¬é §«√æŸ¥«à“ ç¬‘ßé À√◊Õ ç·∑ßé §”«à“¢‚¡¬§«√
æŸ¥«à“ ç‡Õ“‰ªé §”«à“ ç√—∫ “√¿“æé §«√æŸ¥«à“ ç∫Õ°§«“¡®√‘ßé §”«à“ ç°”≈—ßæŸ¥
‡∑Á®é §«√æŸ¥«à“ ç¬—ß‰¡à„Àâ§«“¡®√‘ßé ‡ªìπμâπ
˘. §«√≈–‡«âπ°“√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë √–À«à“ß´—°∂“¡‰¡à§«√ Ÿ∫∫ÿÀ√’Ë ∂â“®”‡ªìπμâÕß Ÿ∫
∫ÿÀ√’Ë°Á§«√ Ÿ∫„ÀâπâÕ¬ ·μà§«√¬◊Ëπ„ÀâºŸâμâÕßÀ“ Ÿ∫¥â«¬‡æ◊ËÕºŸ°¡‘μ√
Ò. „™â§”∂“¡∑’Ë‡À¡“– ¡ §«√‡≈◊Õ°„™â§”∂“¡¥â«¬¿“…“æŸ¥∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫
∞“π–¢ÕßºŸâμâÕßÀ“ ‡™àπ §π‰√â°“√»÷°…“§«√∂“¡¥â«¬§”ßà“¬Ê À√◊Õ¿“…“∑’Ë√Ÿâ„πÀ¡Ÿàæ«°
‡¢“ ‡™àπ §”∑’Ë„™â„πÀ¡ŸàºŸâ√â“¬À√◊ÕÀ¡Ÿà‚®√ ºŸâ´—°∂“¡°Á§«√„™â∑”πÕß‡¥’¬«°—π‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ«à“
‡√“√Ÿ
’°“√°√–∑”º‘
¥¢Õß‡¢â“Õ¬à
“ß·∑âจริ®ง√‘แต่
ß·μàทว่∑า«àการใช้
“°“√„™âต้อμงระมั
âÕß√–¡—
¥√–«—
เรารู
้ซึ่งâ´ถึ÷Ëßง∂÷วิßธ«‘ีก∏ารกระท�
ำผิดของเขาอย่
างแท้
ดระวั
ง ßมิให้¡‘„Àâ
ºŸâμâÕßÀ“¢“¥§«“¡‡§“√æ„πμ—«ºŸâ´—°∂“¡‰¥â
ÒÒ. °“√· ¥ß§«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„® ‡ªìπ«‘∏À’ π÷ßË ∑’®Ë –∑”„Àâ‰¥â‡√◊ÕË ß√“«®“°ºŸμâ Õâ ßÀ“
∑”„ÀâºμŸâ Õâ ßÀ“√Ÿâ °÷ ∂÷ß‡®μπ“¥’¢ÕßºŸâ Õ∫ «π ‚¥¬‡©æ“–ºŸμâ Õâ ßÀ“°√–∑”º‘¥‡ªìπ§√—ßÈ ·√°
°√–∑”º‘¥‡π◊ËÕß®“°∫—π¥“≈‚∑ –·≈–°√–∑”º‘¥‡π◊ËÕß®“°§«“¡‡®Á∫·§âπ ‡ªìπª√–‡¿∑∑’Ë
®–μâÕß· ¥ß§«“¡‡ÀÁπ„®‡ªìπæ‘‡»…
ÒÚ. °“√∫Õ°ºŸâμâÕßÀ“∂÷ß§«“¡Àπ—°‡∫“¢Õß‚∑… ∂â“‡∫“§«√∫Õ°«à“‚∑…∑—≥±å
‡≈Á°πâÕ¬ ‰¡à§«√«‘μ° ‡¡◊ËÕºŸâμâÕßÀ“‡ÀÁπ‚∑…‡∫“°Á®–¡’„®‡≈à“‡Àμÿ°“√≥å‰¥â¡“°¢÷Èπ à«π
‚∑…Àπ—°°Á§«√À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√æŸ¥‡√◊ËÕß‚∑…°—∫ºŸâμâÕßÀ“
ÒÛ. °“√¬°¬àÕß·≈–‡¬‘π¬ÕºŸâμâÕßÀ“ §«√„™â∂âÕ¬§” ÿ¿“æ·≈–√–¡—¥√–«—ß„™â
§”‡¬‘π¬Õ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß®–∑”„Àâ¢ÿ¥§âπ§«“¡®√‘ß‰¥â¡“°¢÷Èπ
ÒÙ. ‡¡◊ËÕºŸâμâÕßÀ“°≈à“«‡∑Á® °Á‰¡à§«√· ¥ßÕ“°“√‚°√∏ ¥ÿ¥à“ À√◊Õ„™â∂âÕ¬
§”ª√–∑â«ßºŸâμâÕßÀ“ §«√´àÕπªØ‘°‘√‘¬“‰«â·≈–°≈—∫„™â«‘∏’æŸ¥«à“ ç√Ÿâ·≈â««à“‰¡àμÕ∫μ√ß
μ“¡§«“¡®√‘ßé ‡ªìπμâπ
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Òı. °“√„™â‡§√◊ËÕß®—∫‡∑Á® §«√„™â‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ‡π◊ËÕß®“°‰¡à “¡“√∂À“¢âÕ‡∑Á®®√‘ß
μ“¡ª°μ‘‰¥â
Òˆ. °“√∂“¡ºŸâμâÕßÀ“∑’Ë®—∫‰¥â„π¢≥–‡°‘¥‡Àμÿ ‚¥¬ª°μ‘ºŸâμâÕßÀ“∑’Ë®—∫‰¥â„π
∑—π∑’∑’Ë°√–∑”º‘¥¡—°®–¡’Õ“°“√μ◊Ëπμ°„®·≈–‡º≈Õ μ‘ §«√√’∫´—°∂“¡„π∑—π∑’ ‡æ√“–
®–‰¥â√—∫§” “√¿“æ∑’Ëßà“¬¢÷Èπ ‡π◊ËÕß®“°ºŸâμâÕßÀ“‰¡à¡’‡«≈“§‘¥À“§”·°âμ—«
Ò˜. ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’ËºŸâ∂“¡¬—ß‰¡à√Ÿâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„¥Ê ¢Õß§¥’ ·≈–ºŸâ∂“¡‰¡à·πà„®Õ¬à“
π”¡“æŸ¥°—∫ºŸâμâÕßÀ“«à“√Ÿâ§«“¡®√‘ß¡“Õ¬à“ßπ—ÈπÕ¬à“ßπ’È Õ“®º‘¥æ≈“¥ ∑”„ÀâºŸâμâÕßÀ“
·πà„®«à“ºŸâ∂“¡ª“°§”‰¡à√Ÿâ·≈–¬—ß‰¡à‰¥â¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¡—¥μ—«‡¢“‰¥â

°“√®¥∂âÕ¬§”æ¬“π∫ÿ§§≈
‡¡◊ËÕ°“√´—°∂“¡ ‘Èπ ÿ¥≈ß§«√·®âß„Àâæ¬“π∑√“∫‰«â«à“μπ®–μâÕß≈ß™◊ËÕμàÕ∑â“¬
§”„Àâ°“√∑’Ë‰¥â„Àâ°“√‰ª·≈â« À“°®”‡ªìπÕ“®„Àâπ—°™«‡≈¢®¥μ“¡§”∫Õ°¢Õßæ¬“π°Á‰¥â
‚¥¬ºŸâ Õ∫ «π§Õ¬π”‡√◊ËÕß„ÀâμàÕ‡π◊ËÕß°—πμ“¡À—«¢âÕ∑’Ë‰¥â‡μ√’¬¡‰«â ¢âÕ ”§—≠∑’Ë ÿ¥°Á§◊Õ
ºŸâ Õ∫ «π®–μâÕß‰¡à®¥∫—π∑÷°§”„Àâ°“√‡æ‘Ë¡‡μ‘¡¢âÕ§«“¡„Àâμà“ß‰ª®“°§”„Àâ°“√¢Õß
æ¬“π
‡¡◊ËÕ‰¥â®¥∫—π∑÷°§”„Àâ°“√‰«â·≈â« „ÀâÕà“π§”„Àâ°“√„Àâæ¬“πøíß À√◊Õ∂â“æ¬“π
Õà“πÀπ—ß ◊Õ‰¥â°Á„ÀâÕà“π‡Õß°Á‰¥â ·≈â«„Àâæ¬“π≈ß™◊ËÕ‰«â„π§”„Àâ°“√ ·≈–ºŸâ Õ∫ «π°Á
≈ß™◊ËÕ°”°—∫‰«â¥â«¬ ∂â“°“√ Õ∫ «πμâÕß Õ∫ «πÀ≈“¬Àπâ“°√–¥“…°Á§«√„ÀâºŸâ„Àâ°“√
≈ß™◊ËÕ¬àÕ¬ Ê ‰«â„πÀπâ“°√–¥“…π—Èπ∑ÿ°Àπâ“ ∑—Èßπ’È¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡
∫√‘ ÿ∑∏‘Ï¢ÕßºŸâ Õ∫ «π«à“‰¡à‰¥â‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·°â‰¢À√◊Õ‡¢’¬π§”„Àâ°“√„À¡à
æ¬“π∫“ß§πÕ“®ªØ‘‡ ∏‰¡à¬Õ¡≈ß™◊ËÕ„π§”„Àâ°“√ ºŸâ Õ∫ «π®–μâÕß∫—π∑÷°
¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥—ß°≈à“«‰«â ‡«âπ·μà®–¡’¢âÕ‡∂’¬ß°—π«à“ ¢âÕ§«“¡∑’ËºŸâ Õ∫ «π®¥‰«â‰¡à∂Ÿ°μâÕß
·≈–æ¬“π¢Õ„Àâ·°â‰¢ ·μàºŸâ Õ∫ «π‰¡à¬Õ¡·°â‰¢„Àâ æ¬“π®÷ß‰¡à¬Õ¡‡´Áπ™◊ÕË „π§”„Àâ°“√
®÷ß„§√à¢Õ‡μ◊Õπæπ—°ß“π Õ∫ «π«à“ ∑à“πμâÕß¥”‡π‘π°“√μ“¡∑’Ëæ¬“π√âÕß¢Õ ‡æ√“–
æ¬“π¡’Àπâ“∑’μË Õâ ß√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ§”„Àâ°“√¢Õß‡¢“·≈–Õ“®®–μâÕß‡∫‘°§«“¡∑’»Ë “≈μàÕ‰ªÕ’°
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„π°√≥’∑’Ëæ¬“π‰¡à¬Õ¡„Àâ®¥§”„Àâ°“√π—Èπ æπ—°ß“π Õ∫§«√Õ∏‘∫“¬„Àâæ¬“π
øíß«à“ §”„Àâ°“√∑’Ë®¥‰«âπ—Èπ ºŸâ Õ∫ «π®–®¥‡©æ“–¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡∑à“∑’Ëæ¬“π
“¡“√∂®”‰¥âÀ√◊Õ‰¡à‡°‘¥°“√‡ ’¬À“¬·°àæ¬“π ∂âÕ¬§”∑’ËÕ“®‡°‘¥°“√‡ ’¬À“¬·°àæ¬“π
ºŸâ Õ∫ «π§«√®–‡μ◊ÕπÀ√◊Õ™’È·®ß„Àâ∑√“∫∂÷ßº≈√â“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ À“°æ¬“π¬—ß§ß
¬◊π¬—π®–„Àâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥—ß°≈à“«°Á„Àâ®¥∫—π∑÷°‰«â„π§”„Àâ°“√¢Õßæ¬“π

√“¬ß“π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
‡¡◊ËÕ‰¥â¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π‡ √Á®·≈â« „Àâπ“¬∑À“√®‡√ ºŸâ¥”‡π‘π°“√®—¥∑”
√“¬ß“π‡ªìπ≈“¬≈—°…≥åÕ—°…√ ”π«π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π √«¡∑—Èß√“¬ß“π¢Õßπ“¬
∑À“√®‡√‚¥¬ª°μ‘∂◊Õ‡ªìπ‡Õ° “√ª√–‡¿∑ª°ªî¥ ·μà∂â“π“¬∑À“√®‡√ºŸâ¥”‡π‘π°“√
æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“ ”π«π ◊∫ «π Õ∫ «π‡√◊ËÕßπ—Èπ§«√°”Àπ¥‡ªìπ‡Õ° “√≈—∫™—Èπ„¥ „Àâ
ªØ‘∫—μ‘μ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°§≥–√—∞¡πμ√’«à“¥â«¬°“√√—°…“§«“¡≈—∫¢Õß∑“ß√“™°“√
√“¬ß“π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π®—¥∑”¢÷Èπ¥â«¬§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬∑’Ë®–„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‰¥â
∑√“∫¢âÕ‡∑Á®®√‘ß¥—ßπ’È
°. ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈–À≈—°∞“π „π‡√◊ËÕß∑’Ë —Ëß„Àâ¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «ππ—Èπ‚¥¬
∂Ÿ°μâÕß æ√âÕ¡¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ«à“ ºŸâ„¥ ‡√◊ËÕß„¥¡’§«“¡º‘¥æ≈“¥∫°æ√àÕß‡À¡“– ¡
Õ¬à“ß‰√À√◊Õ‰¡à
¢. æƒμ‘°“√≥åæ√âÕ¡¥â«¬ “‡Àμÿ·Ààß§«“¡º‘¥æ≈“¥∫°æ√àÕß À√◊Õ§«“¡‰¡à
‡À¡“– ¡„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ ‚¥¬∂Ÿ°μâÕß™—¥‡®π

·∫∫√“¬ß“π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
·∫∫√“¬ß“π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π¡’≈—°…≥–·∫∫Àπ—ß ◊Õ√“™°“√ à«π‡π◊ÈÕ‡√◊ËÕß
‡æ◊ËÕ –¥«°·°à°“√æ‘®“√≥“„Àâ·∫àß¢âÕ§«“¡ÕÕ°‡ªìπμÕπÊ §◊Õ
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84 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π “¬ß“π®‡√
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ò. §” —Ëß μ“¡§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“μ”·Àπàß„¥≈ß «—π ‡¥◊Õπ ªï „¥
Ú. Àπà«¬∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß „ÀâÀπà«¬„¥∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
Û. ‡√◊ËÕß∑’Ë —Ëß„Àâ ◊∫ «π Õ∫ «π —Ëß„Àâ ◊∫ «π Õ∫ «π‡√◊ËÕß„¥ ¡’„®§«“¡
Õ¬à“ß‰√„Àâ·¬°‡ªìπ¢âÕÊ
Ù. º≈°“√ Õ∫ «π
Ù.Ò °“√ ◊∫ «π ‰¥â§«“¡Õ¬à“ß‰√
Ù.Ú °“√μ√«® Õ∫À≈—°∞“π „Àâ∑”°“√μ√«® Õ∫À≈—°∞“πÕ–‰√∫â“ß
ª√“°Øº≈Õ¬à“ß‰√
ำให้ก°ารของผู
าวโดยย่Õ‡©æ“–
อเฉพาะสาระส�
Ù.Û ค�§”„Àâ
“√¢ÕºŸâ∂้ถŸ°ูกสอบสวน
Õ∫ «π „Àâให้°ก≈àล่“«‚¥¬¬à
“√– ”§—ำ≠คัญ
Ù.Ù √ÿª¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‚¥¬¬àÕ
ªî¥∑â“¬¥â«¬§«“¡‡ÀÁπ¢Õßπ“¬∑À“√®‡√À√◊ÕºŸâ Õ∫ «π„Àâ· ¥ß«à“μ“¡æ¬“π
À≈—°∞“π¥—ß°≈à“«π—πÈ π“¬∑À“√®‡√À√◊ÕºŸâ Õ∫ «π¡’§«“¡‡ÀÁπÕ¬à“ß‰√ ‡æ√“–‡Àμÿ„¥ ·≈–
„Àâ‡ πÕ«à“μ“¡§«“¡‡ÀÁπ∑’Ë √ÿª‡ªìπ¢âÕ¬ÿμ‘·≈â«π—Èπ ¡§«√ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß‰√∫â“ß À“°
®”‡ªìπμâÕß·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡À√◊Õ°”Àπ¥·∫∫∏√√¡‡π’¬¡∑À“√‡√◊ËÕß„¥ Õ¬à“ß„¥°Á„Àâ‡ πÕ
‰ª¥â«¬

°“√ªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕ ®∫. ‰ª Õ∫ «π∑’ËÀπà«¬∑À“√
Ò. °“√ªØ‘∫—μ‘¢Õßπ“¬∑À“√®‡√
„π à«π¢Õßπ“¬∑À“√®‡√∑’Ë‰ª∑”°“√ Õ∫ «π®–¡’°“√¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È ‡¡◊ËÕ
‡¥‘π∑“ß‰ª∂÷ßÀπà«¬ π“¬∑À“√®‡√®–μâÕß‰ª√“¬ß“πμ—«μàÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“Àπà«¬∑’Ë®–√—∫
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π°àÕπ∑”°“√ Õ∫ «π ·≈–®–‡ πÕ§” —Ëß‡æ◊ËÕ„ÀâÀπà«¬∑’Ë√—∫°“√
Õ∫ «π‰¥â∑√“∫ ´÷Ëß®–®—¥∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“° ®°.®∫. ∂÷ß º∫. Àπà«¬ ´÷Ëß®–¡’
¢âÕ§«“¡√–∫ÿ∂ß÷ ¬» ™◊ÕË ·≈–μ”·Àπàßπ“¬∑À“√®‡√ºŸ∑â ‡’Ë ªìπÀ—«Àπâ“·≈–®”π«π ºŸ√â «à ¡§≥–
‡√◊ËÕß∑’Ë®–∑”°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π ‡™àπ ‡°’Ë¬«°—∫‡√◊ËÕß°“√‡ß‘π °‘®°“√æ≈“∏‘°“√ À√◊Õ
°“√‡∫‘°®à“¬ √√æ“«ÿ∏ ‡ªìπμâπ °“√∑’Ë®– Õ∫ «π∫ÿ§§≈„¥ ∑’Ë‰Àπ ‡¡◊ËÕ„¥ π“¬∑À“√
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®‡√ºŸâ∑’Ë‡ªìπÀ—«Àπâ“∑’Ë®–‰¥â·®âß„Àâ∑√“∫„π‚Õ°“ Õ—π§«√ °“√¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õμ“¡∑’Ë
π“¬∑À“√®‡√ ºŸ∑â ‡’Ë ªìπÀ—«Àπâ“®–·®âß„Àâ∑√“∫ ·≈–¢âÕ§«“¡ ”§—≠Õ◊πË Ê (À“°¡’§«“¡®”‡ªìπ)
Ú. °“√ªØ‘∫—μ‘√–À«à“ß¥”‡π‘π°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π
„π√–À«à“ß°“√ Õ∫ «π π“¬∑À“√®‡√¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß√«∫√«¡
‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ„Àâº≈°“√ Õ∫ «π‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß
∂Ÿ°μâÕß·≈–‡ªìπ∏√√¡ ”À√—∫§Ÿà°√≥’À√◊ÕÀπà«¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ À“°‡√◊ËÕß„¥
π“¬∑À“√®‡√æ‘®“√≥“·≈â«‡ÀÁπ«à“ ®”μâÕß‰¥â‡Õ° “√À≈—°∞“π∫“ßª√–°“√®“°ºŸâ∂Ÿ°
°≈à“«À“ À√◊Õ®“°‡®â“Àπâ“∑’ºË ¡Ÿâ ’ «à π‡°’¬Ë «¢âÕß ‡æ◊ÕË ª√–°Õ∫ ”π«π°“√ ∫◊ «π Õ∫ «π
®”μâÕß¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥À≈—°∞“πμà“ßÊ ‰«â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª ·≈–À√◊Õ
ºŸ∂â °Ÿ °≈à“«À“πà“®–‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥Õ—πÕ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ ¬’ À“¬√â“¬·√ßμàÕ «à π√«¡
À√◊Õ‡ªìπ°“√≈–‡¡‘¥°ÆÀ¡“¬ „π°√≥’π’Èπ“¬∑À“√®‡√®–∑”Àπ—ß ◊Õ‡√’¬° ¬÷¥ À√◊ÕÕ“¬—¥
À≈—°∞“πμà“ßÊ ®“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßÀπà«¬π—Èπ À√◊Õ·®âß§«“¡‡ ’¬À“¬√â“¬·√ß„Àâ
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßÀπà«¬π—Èπ∑√“∫·≈â«·μà°√≥’
Û. °“√ªØ‘∫—μ‘¢ÕßÀπà«¬∑’Ë√—∫°“√ Õ∫ «π
‡¡◊ËÕπ“¬∑À“√®‡√‰¥â‡¥‘π∑“ß‰ª∂÷ßÀπà«¬·≈–√“¬ß“π„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß
Àπà«¬π—Èπ‰¥â∑√“∫«à“®–¡“∑”°“√ Õ∫ «π„π‡√◊ËÕß„¥ æ√âÕ¡· ¥ß§” —Ëß®“° ®°.®∫. ∂÷ß
ºŸâ ∫— ß §— ∫ Àπà « ¬‡æ◊Ë Õ ∑√“∫·≈â « Àπà « ¬∑’Ë √—∫ °“√ Õ∫ «π®–μâ Õ ß®— ¥ ∂“π∑’Ë „ Àâ °— ∫
π“¬∑À“√®‡√‡æ◊ËÕ„™â„π°“√ Õ∫ «π„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ μ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ·≈–®–μâÕß„Àâ
§«“¡√à«¡¡◊Õ°—∫π“¬∑À“√®‡√∑’Ë√âÕß¢Õ„π°“√μ√«® Õ∫æ¬“πÀ≈—°∞“πμà“ßÊ À“°
π“¬∑À“√®‡√¡’§«“¡®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕß¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥À≈—°∞“πμà“ßÊ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√
¥”‡π‘π°“√ ·≈–π“¬∑À“√®‡√‰¥â∑”Àπ—ß ◊Õ‡√’¬°¬÷¥À√◊ÕÕ“¬—¥À≈—°∞“πμà“ßÊ ®“°
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßÀπà«¬π—Èπ·≈â« Àπà«¬∑’Ë√—∫°“√ Õ∫ «π®–μâÕß„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π
°“√ àß¡Õ∫‡Õ° “√À≈—°∞“πμ“¡∑’Ëπ“¬∑À“√®‡√√âÕß¢Õ‚¥¬‡√Á« À√◊Õ°“√ª√– “π°“√
√âÕß¢Õ‡°’Ë¬«°—∫°“√∑’Ë®–μâÕß∑”°“√ Õ∫ «π∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ´÷Ëß‡ªìπ°”≈—ßæ≈¢Õß
Àπà«¬‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√√âÕß¢Õ®“°π“¬∑À“√®‡√·≈â« ®–μâÕß¥”‡π‘π°“√ àßμ—«∫ÿ§§≈∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâ°—∫π“¬∑À“√®‡√‡æ◊ËÕ∑”°“√ Õ∫ «π ‚¥¬¡‘™—°™â“μàÕ‰ª
กรมจเรทหารบก

89

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

86 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π “¬ß“π®‡√
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ù. °“√ªØ‘∫—μ‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ° Õ∫ «π
π“¬∑À“√®‡√®–·®âß√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë®–μâÕß∑”°“√ Õ∫ «π„ÀâÀπà«¬√—∫°“√
Õ∫ «π‰¥â∑√“∫ ‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡“„Àâª“°§”°—∫π“¬∑À“√®‡√ °“√
ªØ‘∫—μ‘¢ÕßºŸâ∂Ÿ° Õ∫ «ππ—Èπ®–μâÕß‡μ√’¬¡°“√√«∫√«¡‡Õ° “√μà“ßÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë ·≈–À√◊Õ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æƒμ‘°“√≥å∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«À“À√◊Õ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
‡√◊ËÕß√“«∑’Ë®–∑”°“√ Õ∫ «π„π‡√◊ËÕßπ—ÈπÊ „Àâ§√∫∂â«π ¡∫Ÿ√≥å ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå°—∫μ—«
¢ÕßºŸâ∂Ÿ° Õ∫ «πμ“¡æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ëπ“¬∑À“√®‡√®–‰¥â·®âß„Àâ∑√“∫„π√–À«à“ß°“√
Õ∫ «π ´÷ËßºŸâ∂Ÿ° Õ∫ «π§«√∑’Ë®–μâÕß„Àâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß„π‡√◊ËÕß§«“¡®√‘ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“®–‰¥âæ‘®“√≥“Õ¬à“ß∂Ÿ°μâÕß·≈–„Àâ§«“¡‡ªìπ∏√√¡°—∫∫ÿ§§≈π—ÈπÊ „π
√–À«à“ß°“√ Õ∫ «π Àâ“¡‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊Õ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ„¥‡¢â“‰ª„π ∂“π∑’Ë∑”°“√ ◊∫ «π
Õ∫ «π‡ªìπÕ—π¢“¥ ‡π◊ËÕß®“°°“√ Õ∫ «π¢Õßπ“¬∑À“√®‡√‡ªìπ°“√ Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®
®√‘ß„π‡∫◊ÈÕßμâπ«à“ ºŸâ∂Ÿ° Õ∫ «π‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ‰¡à ·≈–§«“¡º‘¥π—Èπ¡’¡Ÿ≈
§«“¡º‘¥§¥’Õ“≠“À√◊Õ§«“¡º‘¥∑“ß«‘π—¬∑À“√ ·≈–À√◊Õ§«“¡º‘¥π—Èπ∑”„Àâ∑“ß√“™°“√
‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬Õ—π¡’¡Ÿ≈§«“¡º‘¥∑“ß≈–‡¡‘¥À√◊Õ‰¡à ‡æ◊ËÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“®–‰¥â —Ëß°“√
‚¥¬∂Ÿ°μâÕßμàÕ‰ª
(√–‡∫’¬∫ ∑∫. «à“¥â«¬°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π„πÀπâ“∑’Ëπ“¬∑À“√®‡√ æ.». Úıˆ)
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°“√ªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕ∑À“√°√–∑”º‘¥À√◊Õ‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π§¥’Õ“≠“
‡¥‘¡ ‡¡◊ËÕ∑À“√°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õμ°‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π§¥’Õ“≠“ ®–¡’¢âÕμ°≈ß
√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π
‡°’Ë¬«°—∫°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õ‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚÙ˘¯
‡ªìπÀ≈—°ªØ‘∫—μ‘¢ÕßΩÉ“¬∑À“√ ΩÉ“¬ª°§√Õß ·≈–μ”√«® „π°“√√–ß—∫¬—∫¬—Èß‡Àμÿ√â“¬∑’Ë
‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊ÕÕ“®®–‡°‘¥¢÷Èπ ∑—Èßπ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬·≈–‡ªìπ°“√ àß‡ √‘¡
§«“¡ “¡—§§’√–À«à“ß°—π μàÕ¡“‡¡◊ËÕ¡’°“√‚Õπ°√¡μ”√«®®“°°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‰ª
®—¥μ—Èß‡ªìπ ”π—°ß“πμ”√«®·Ààß™“μ‘ √«¡∑—Èß‰¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°ÆÀ¡“¬„π à«π∑’Ë
‡°’¬Ë «¢âÕß°—∫μ”√«® ∑À“√ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß ·≈–°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“
®÷ß‰¥â¡’°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢¢âÕμ°≈ß¥—ß°≈à“«„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ —ß§¡·≈–°ÆÀ¡“¬
„πªí®®ÿ∫—π ‚¥¬°”Àπ¥‡ªìπ√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πμ√’ «à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–
ª√– “πß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚıÙÙ ´÷Ëß¡’√“¬
≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πμ√’
«à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“
æ.». ÚıÙÙ
‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß¢âÕμ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß
¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õ
‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π§«“¡º‘¥§¥’Õ“≠“ ‡π◊ËÕß®“°∫—¥π’È¡’°“√‚Õπ°√¡μ”√«®®“°°√–∑√«ß
¡À“¥‰∑¬‰ª®—¥μ—Èß‡ªìπ ”π—°ß“πμ”√«®·Ààß™“μ‘ ·≈–¡’°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°ÆÀ¡“¬„π
«à π∑’‡Ë °’¬Ë «°—∫μ”√«® ∑À“√ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß ·≈–«‘∏æ’ ®‘ “√≥“§«“¡Õ“≠“„À¡à·≈â«
ª√–°Õ∫°—∫¢âÕμ°≈ß∫“ß¢âÕ‰¡à Õ¥§≈âÕß°—∫°“√¥”‡π‘π°√–∫«π°“√¬ÿμ‘∏√√¡„π‡«≈“
ª°μ‘Õ—π¡‘„™à¿“«– ß§√“¡ ®÷ß ¡§«√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ —ß§¡ ·≈–
°ÆÀ¡“¬‚¥¬‡©æ“–ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ·≈–√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß
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√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬ Õ’°∑—Èß§«√°”Àπ¥√–‡∫’¬∫«‘∏’ªØ‘∫—μ‘„Àâ™—¥‡®π –¥«°μàÕºŸâªØ‘∫—μ‘
·≈– “¡“√∂¥”‡π‘π°“√‰¥â√«¥‡√Á« ‰¡à‡ ’¬À“¬μàÕ√Ÿª§¥’ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ßÀ≈—°§«“¡ “¡—§§’
ª√Õß¥Õß ·≈–À≈—°°“√ª√– “πß“π√–À«à“ßμ”√«® ∑À“√ °—∫æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß„π
°“√√à«¡¡◊Õ·≈–Õ”π«¬§«“¡ –¥«°‡æ◊ËÕªÑÕßª√“¡ ªÑÕß°—π À√◊Õ√–ß—∫‡Àμÿ«‘«“∑¡‘„Àâ
≈ÿ°≈“¡μàÕ‰ª Õ—π®–™à«¬√—°…“§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õß —ß§¡‰¥âª√–°“√Àπ÷Ëß ¢≥–
‡¥’¬«°—π°Á§”π÷ß∂÷ß·∫∫∏√√¡‡π’¬¡¢Õß·μà≈–ΩÉ“¬ μ≈Õ¥®π§«“¡®”‡ªìπ¢ÕßÕß§å°√„π
°“√¥Ÿ · ≈√— ° …“ ∂“π∑’Ë ¬“πæ“Àπ– ·≈–Õ“«ÿ ∏ ¬ÿ ∑ ‚∏ª°√≥å ¢ Õßμπ„Àâ ª ≈Õ¥¿— ¬
·≈–ª°§√Õß¥Ÿ·≈∫ÿ§≈“°√„ÀâÕ¬Ÿà„π«‘π—¬·≈–‰¥â√—∫°“√ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß¡’»—°¥‘Ï»√’ ‡ªìπ∏√√¡
μ“¡§«√·°à°√≥’ ·μà∑—Èßπ’ÈμâÕß¡‘„Àâ°√–∑∫μàÕ ‘∑∏‘‡ √’¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ À√◊ÕΩÉ“Ωóπ
°ÆÀ¡“¬∑’Ë ¡’ ‡ æ◊Ë Õ §ÿâ ¡ §√Õß∫ÿ § §≈∑—Ë « ‰ª‚¥¬‡ ¡Õ°— π Õ— π ‡ªì π °“√μâ Õ ßÀâ “ ¡μ“¡
√—∞∏√√¡πŸ≠·Ààß√“™Õ“≥“®—°√‰∑¬
Õ“»—¬Õ”π“®μ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ÒÒ (¯) ·≈– (˘) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—μ‘
√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π æ.». ÚıÛÙ π“¬°√—∞¡πμ√’‚¥¬§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫¢Õß
§≥–√—∞¡πμ√’ ®÷ß«“ß√–‡∫’¬∫‰«â¥—ßμàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò √–‡∫’¬∫π’È‡√’¬°«à“ ç√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πμ√’«à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–
ª√– “πß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚıÙÙé
¢âÕ Ú √–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫μ—Èß·μà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
‡ªìπμâπ‰ª
¢âÕ Û „Àâ¬°‡≈‘°
Û.Ò ¢âÕμ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß
°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õ‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π
§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚÙ˘¯
Û.Ú ¢âÕμ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß
°“√ªØ‘∫—μ‘ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õ‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π§«“¡
º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚÙ˘¯ (©∫—∫∑’Ë Ò) æ.». Úı˜
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Û.Û ¢âÕμ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß
°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õ‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π
§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚÙ˘¯ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÒÚ
Û.Ù ¢âÕμ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß
°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õ‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π
§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚÙ˘¯ (©∫—∫∑’Ë Û) æ.». ÚıÒ¯
Û.ı ¢âÕμ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡√◊ËÕß
°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π‡°’Ë¬«°—∫°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâ‡ ’¬À“¬À√◊Õ‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π
§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚÙ˘¯ (©∫—∫∑’Ë Ù) æ.». ÚıÚı
∫√√¥“¢âÕμ°≈ß ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ À√◊Õ§” —ËßÕ◊Ëπ„¥„π à«π∑’Ë°”Àπ¥‰«â
·≈â«„π√–‡∫’¬∫π’È À√◊Õ¢—¥·¬âß°—∫√–‡∫’¬∫π’È„Àâ„™â√–‡∫’¬∫π’È·∑π
¢âÕ Ù „π√–‡∫’¬∫π’È
ç‡¢μ∑’μË ß—È ∑À“√é À¡“¬§«“¡«à“ Õ“§“√ ∂“π∑’ÀË √◊Õ∫√‘‡«≥´÷ßË ¡’Àπà«¬∑À“√μ—ßÈ Õ¬Ÿà
ç§≥–°√√¡°“√é À¡“¬§«“¡«à “ §≥–°√√¡°“√«à “ ¥â « ¬°“√ªØ‘ ∫— μ‘ · ≈–
ª√– “πß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“
çμ”√«®é À¡“¬§«“¡«à“ ¢â“√“™°“√μ”√«®μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫
¢â“√“™°“√μ”√«®
ç∑À“√é À¡“¬§«“¡«à“ ¢â“√“™°“√∑À“√ ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ·≈–π—°‡√’¬π
„π —ß°—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡ μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√∑À“√
çæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡®â“æπ—°ß“π´÷Ëß¡‘„™àμ”√«®·≈–∑À“√
·μà ¡’ Õ”π“®Àπâ “ ∑’Ë „ π°“√√— ° …“§«“¡ ß∫‡√’ ¬ ∫√â Õ ¬¢Õßª√–™“™π μ“¡ª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“À√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ
ç ‘Ëß ◊ËÕ “√é À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ®¥À¡“¬ ‚∑√»—æ∑å ‚∑√‡≈¢ ‚∑√ “√ ‚∑√æ‘¡æå
«‘∑¬ÿ ·≈–°“√μ‘¥μàÕ ◊ËÕ “√ àß¢âÕ§«“¡∑“ßÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å∑ÿ°™π‘¥
¢âÕ ı „Àâπ“¬°√—∞¡πμ√’√—°…“°“√μ“¡√–‡∫’¬∫π’È
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

À¡«¥ Ò
§≥–°√√¡°“√«à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π
°√≥’∑À“√∂Ÿ°À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“
¢âÕ ˆ Õß§åª√–°Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√
„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√«à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°À“
«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“§≥–Àπ÷Ëß ª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) √—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡
‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√
‡ªìπ√Õßª√–∏“π°√√¡°“√
(Ú) ºŸâ∫—≠™“°“√μ”√«®·Ààß™“μ‘
(Û) ª≈—¥°√–∑√«ß°≈“‚À¡
‡ªìπ°√√¡°“√
(Ù) ª≈—¥°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
‡ªìπ°√√¡°“√
(ı) ª≈—¥°√–∑√«ß¬ÿμ‘∏√√¡
‡ªìπ°√√¡°“√
(ˆ) ºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√ Ÿß ÿ¥ À√◊ÕºŸâ∫—≠™“°“√‡À≈à“∑—æ∑’ËºŸâ∫—≠™“°“√
∑À“√ Ÿß ÿ¥¡Õ∫À¡“¬
‡ªìπ°√√¡°“√
(˜) √ÕßÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥§πÀπ÷Ëßμ“¡∑’ËÕ—¬°“√ Ÿß ÿ¥¡Õ∫À¡“¬
‡ªìπ°√√¡°“√
(¯) ¢â“√“™°“√μ”√«®√–¥—∫ºŸâ∫—≠™“°“√¢÷Èπ‰ª§πÀπ÷Ëßμ“¡∑’ËºŸâ∫—≠™“°“√
μ”√«®·Ààß™“μ‘¡Õ∫À¡“¬
‡ªìπ°√√¡°“√
(˘) Õ∏‘∫¥’°√¡°“√ª°§√Õß
‡ªìπ°√√¡°“√
‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√
(Ò) ‡®â“°√¡æ√–∏√√¡πŸ≠
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¢âÕ ˜ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√
†
§≥–°√√¡°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
(Ò) «“ß¡“μ√°“√ªÑÕß°—π ·°â‰¢ «‘π‘®©—¬ —Ëß°“√À√◊Õ„Àâ§”·π–π”·°à
‡®â“Àπâ“∑’ºË ‡Ÿâ ¬’ À“¬∑’μË Õâ ß√âÕß‡√’¬π‡¡◊ÕË ¡’ª≠
í À“„π∑“ßªØ‘∫μ— Õ‘ π— ‡°‘¥®“°°“√„™â√–‡∫’¬∫π’È
„π°√≥’∑’Ë‡ÀÁπ«à“ªí≠À“„¥‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠Õ—π§«√‰¥â√—∫§”«‘π‘®©—¬À√◊Õ —Ëß°“√„Àâ¡’º≈
‡ªìπ°“√∑—Ë«‰ª „Àâ‡ πÕπ“¬°√—∞¡πμ√’‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“
(Ú) ÕÕ°¢âÕ°”Àπ¥‡°’Ë¬«°—∫·∫∫¢ÕßÀπ—ß ◊Õ ¢—ÈπμÕπÀ√◊Õ√“¬≈–‡Õ’¬¥
„π°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°°≈à“«À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“ μ≈Õ¥
®π¢âÕ°”Àπ¥«à“¥â«¬°“√ª√–æƒμ‘ªØ‘∫μ— μ‘ π¢Õß∑À“√ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß ·≈–μ”√«®
„π°“√√—°…“§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢Õß —ß§¡ ¢âÕ°”Àπ¥¥—ß°≈à“«„Àâ¡’º≈‡¡◊ËÕª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
(Û) ‡ πÕπ“¬°√—∞¡πμ√’„Àâæ‘®“√≥“ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢°Æ √–‡∫’¬∫ §” —Ëß
À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫ ´÷Ëß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “πß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°À“«à“°√–∑”
§«“¡º‘¥Õ“≠“
(Ù) ·μàßμ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√ §≥–∑”ß“π À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„Àâ∫ÿ§§≈„¥
™à«¬„π°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß§≥–°√√¡°“√
∫ÿ§§≈„¥‡ÀÁπ«à“μπÀ√◊Õ ¡“™‘°„π§√Õ∫§√—«¢Õßμπ‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬
À√◊Õ§«“¡‰¡à‡ªìπ∏√√¡ ‡π◊ËÕß®“°°“√∑’Ë∑À“√ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®
†Õâ“ß°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡√–‡∫’¬∫π’È †À√◊Õ≈–‡≈¬°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡√–‡∫’¬∫π’È ∫ÿ§§≈π—Èπ¡’ ‘∑∏‘
√âÕß‡√’¬πμàÕ§≥–°√√¡°“√À√◊ÕºŸâ∑’Ë§≥–°√√¡°“√¡Õ∫À¡“¬‡æ◊ËÕ·π–π” «‘π‘®©—¬À√◊Õ
—Ëß°“√‰¥âμ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
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§Ÿการตรวจการจั
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 92
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

À¡«¥ Ú
°“√ª√– “πß“π√–À«à“ß∑À“√°—∫æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®
¢âÕ ¯ °“√ª√– “πß“π°àÕπ‡°‘¥‡Àμÿ
„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß∑À“√ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«® àß‡ √‘¡
·≈– π—∫ πÿπ„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑ÿ°ΩÉ“¬¡’§«“¡ “¡—§§’√–À«à“ß°—π ·≈–æ¬“¬“¡ªÑÕß°—πÀ√◊Õ
√–ß—∫§«“¡¢—¥·¬âß‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡°‘¥§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬¢÷Èπ ‚¥¬‡©æ“–„π∫√‘‡«≥πÕ°‡¢μ∑’Ë
μ—Èß∑À“√„π°“√π’È æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®Õ“®¢Õ„ÀâΩÉ“¬∑À“√®—¥ àß “√«—μ√
∑À“√À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬∑À“√‰ª√à«¡√—°…“§«“¡ ß∫‡√’¬∫√âÕ¬„π∫“ß ∂“π∑’Ë À√◊Õ
∫“ß‚Õ°“ ‡æ◊ËÕªÑÕßª√“¡À√◊ÕªÑÕß°—π‡Àμÿ√â“¬‰¥âμ“¡§«“¡®”‡ªìπ
¢âÕ ˘ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°∑À“√
„π°√≥’∑’Ëæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«® ◊∫∑√“∫«à“ ∑À“√®–°√–∑”
§«“¡º‘¥Õ“≠“ „™âÕ‘∑∏‘æ≈„π∑“ß¡‘™Õ∫ °àÕ‡Àμÿ‡¥◊Õ¥√âÕπ√”§“≠·°àª√–™“™πÀ√◊Õ®–
¡’°“√°àÕ‡Àμÿ«‘«“∑πÕ°‡¢μ∑’Ëμ—Èß∑À“√ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√°√–∑”‚¥¬ΩÉ“¬∑À“√∑—ÈßÀ¡¥
À√◊Õ¡’∑À“√√à«¡Õ¬Ÿà¥â«¬ „Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®μ—°‡μ◊ÕπÀâ“¡ª√“¡‰ª
μ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ∂â“‡°√ß«à“®–‰¡à‡ªìπº≈ „Àâ·®âß‡Àμÿ·°àΩÉ“¬∑À“√‚¥¬¥à«π‡æ◊ËÕ¢Õ
§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√ Õ¥ àÕßμ√«®μ√“ √–ß—∫¬—∫¬—Èß À√◊ÕªÑÕß°—π¡‘„Àâ¡’‡Àμÿ√â“¬‡°‘¥¢÷Èπ
†††††††††††††††
‡¡◊ËÕ¡’°“√√âÕß¢ÕÀ√◊Õ·®âß‡Àμÿ¥—ß°≈à“« „ÀâΩÉ“¬∑À“√„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ
μ“¡§«“¡®”‡ªìπ ∑—Èßπ’È ∑À“√ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õμ”√«®∑’ËªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‡æ◊ËÕ
√–ß—∫‡ÀμÿμâÕß «¡‡§√◊ËÕß·∫∫ à«π®–π”Õ“«ÿ∏‰ª¥â«¬À√◊Õ‰¡à „ÀâÕ¬Ÿà„π¥ÿ≈¬æ‘π‘®¢Õß
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“Àπà«¬¢ÕßΩÉ“¬π—ÈπÊ ·μà¡‘„Àâ„™âÕ“«ÿ∏ ‡«âπ·μà®–¡’§«“¡
®”‡ªìπÕ—π¡‘Õ“®À≈’°‡≈’¬Ë ß‰¥â À—«Àπâ“™ÿ¥¢Õß·μà≈–ΩÉ“¬∑’®Ë –§«∫§ÿ¡‰ªμâÕß‡ªìπ¢â“√“™°“√
π“¬∑À“√ À√◊Õπ“¬μ”√«®™—Èπ —≠≠“∫—μ√ Àâ“¡¡‘„Àâ∑À“√ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß À√◊Õ
μ”√«®∑’Ë¡‘‰¥â√—∫§” —Ëß‰ª¬—ß ∂“π∑’Ëπ—Èπ‡Õß‡ªìπÕ—π¢“¥
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¢âÕ Ò ∑À“√¢Õ§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®
‡¡◊ÕË ΩÉ“¬∑À“√®—∫°ÿ¡μ—«∑À“√∑’∂Ë °Ÿ À“«à“°√–∑”º‘¥«‘π¬— ∑À“√À√◊Õ°√–∑”
§«“¡º‘¥Õ“≠“‰¥â ·≈–ª√– ß§å®–„™â ∂“π∑’Ë ‘Ëß ◊ËÕ “√ À√◊Õ¬“πæ“Àπ–¢Õßæπ—°ß“π
ΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«® ‡æ◊ËÕ°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ¥”‡π‘π°“√„π à«π¢Õß∑À“√ „Àâ¢Õ
§«“¡√à«¡¡◊Õ®“°æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®‰¥âμ“¡§«“¡®”‡ªìπ
¢âÕ ÒÒ Àπà«¬ª√– “πß“π
°“√√âÕß¢Õ °“√¢Õ§«“¡√à«¡¡◊ÕÀ√◊Õ°“√·®âß‡Àμÿ„¥ Ê μàÕΩÉ“¬∑À“√
μ“¡√–‡∫’ ¬ ∫π’È πÕ°®“°°“√ª√– “πß“π°— ∫ ºŸâ ∫— ß §— ∫ ∫— ≠ ™“μâ π — ß °— ¥ ¢Õß∑À“√
ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕßÀ√◊ÕÀπà«¬∑À“√„π‡¢μ∑’Ëμ—Èß∑À“√´÷Ëß„°≈â∑’Ë ÿ¥°—∫∫√‘‡«≥∑’Ë‡°‘¥‡Àμÿ À√◊Õ‡™◊ËÕ
«à“®–‡°‘¥‡Àμÿ‚¥¬„™â ‘Ëß ◊ËÕ “√·≈â« æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®Õ“®ª√– “π‚¥¬
„™â ‘Ëß ◊ËÕ “√°—∫Àπà«¬∑À“√Õ◊Ëπ„πæ◊Èπ∑’Ë‰¥âμ“¡§«“¡®”‡ªìπ
¢âÕ ÒÚ °“√√“¬ß“π§¥’
„π°√≥’∑’Ëπ“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√ª√–®”°“√À√◊Õ¢â“√“™°“√°≈“‚À¡
æ≈‡√◊Õπ™—Èπ —≠≠“∫—μ√μâÕßÀ“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“Õ—π¡‘„™à§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… §«“¡
º‘¥ª√–‡¿∑∑’Ëæπ—°ß“π Õ∫ «π¡’Õ”π“®‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â À√◊Õ§¥’∑’Ë‡ √Á® ‘ÈπÀ√◊Õ√–ß—∫
‰ª„π™—È π æπ— ° ß“π Õ∫ «π·≈â « „Àâ æ π— ° ß“π Õ∫ «π√“¬ß“π§¥’ μ “¡≈”¥— ∫ ∂÷ ß
ºŸâ∫—≠™“°“√μ”√«®·Ààß™“μ‘À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬ ‡æ◊ËÕ·®âß„Àâ°√–∑√«ß°≈“‚À¡∑√“∫
À¡«¥ Û
°“√®—∫°ÿ¡ °“√§«∫§ÿ¡ ·≈–°“√√—∫μ—«∑À“√‰ª§«∫§ÿ¡
¢âÕ ÒÛ °“√®—∫°ÿ¡∑À“√
„π°√≥’¡’§” —ËßÀ√◊ÕÀ¡“¬¢Õß»“≈„Àâ®—∫∑À“√ºŸâ„¥ „Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬
ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®·®âß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß∑À“√ºŸâπ—Èπ∑√“∫„π‚Õ°“ ·√° ‡«âπ·μà
‡ªìπ°“√°√–∑”§«“¡º‘¥´÷ËßÀπâ“ À√◊Õ¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë°ÆÀ¡“¬„Àâ®—∫‰¥â‚¥¬‰¡à
μâÕß¡’À¡“¬ À√◊Õ¡’‡ÀμÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ«à“ ∑À“√ºŸâπ—Èπ®–À≈∫Àπ’°“√®—∫°ÿ¡μ“¡À¡“¬
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†††††††††††††††††
„π°“√®—∫°ÿ¡∑À“√ºŸâ„¥ „Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®·®âß„Àâ
∑À“√ºŸπâ π—È ‰ª¬—ß∑’∑Ë ”°“√¢Õßæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«® À“°‰¡à¬Õ¡‰ª ¢—¥¢«“ß
À√◊Õ¡’‡ÀμÿÕ—π§«√‡™◊ËÕ«à“®–À≈∫Àπ’ „Àâ®—∫°ÿ¡‰¥âμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“
§«“¡Õ“≠“ ·≈–μ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠ ¡“μ√“ ÚÛ˜ ‚¥¬Õ“®√âÕß¢Õ„Àâ “√«—μ√∑À“√™à«¬
§«∫§ÿ¡μ—«ºŸâπ—Èπ‰ª àßæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®°Á‰¥â À“°∑À“√¡’®”π«π¡“°
„Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®√’∫·®âß„ÀâΩÉ“¬∑À“√∑√“∫‚¥¬‡√Á« ‡æ◊ËÕ¡“™à«¬
√–ß—∫‡Àμÿ·≈–√à«¡¡◊Õ„π°“√®—∫°ÿ¡∑À“√ºŸâ°√–∑”º‘¥‰ª¥”‡π‘π§¥’
„π°“√®—∫°ÿ¡μ“¡«√√§Àπ÷Ëß À“°∑À“√ºŸâπ—Èπ «¡‡§√◊ËÕß·∫∫Õ¬Ÿà „Àâ
ªØ‘∫—μ‘μ“¡¢âÕ ÒÙ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ·≈–À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√„™â‡§√◊ËÕßæ—π∏π“°“√ ‡«âπ·μà¡’§«“¡
®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß ·≈–¡‘„Àâ„™âÕ“«ÿ∏√–À«à“ß°“√®—∫°ÿ¡‚¥¬‰¡à®”‡ªìπ
∂â “ ‡ªì π °√≥’ ∑ À“√·≈–μ”√«® À√◊ Õ æπ— ° ß“πΩÉ “ ¬ª°§√Õß°”≈— ß
°àÕ°“√«‘«“∑°—π „Àâ√’∫√“¬ß“πºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß·μà≈–ΩÉ“¬∑√“∫∑—π∑’ ·≈–„ÀâºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß√’∫ÕÕ°‰ª√–ß—∫‡Àμÿ‚¥¬‡√Á« à«π°“√¥”‡π‘π°“√ ¢—ÈπμàÕ‰ª„ÀâªØ‘∫—μ‘
μ“¡§«“¡„π«√√§°àÕπ
¢âÕ ÒÙ °“√§«∫§ÿ¡μ—«∑À“√
°“√§«∫§ÿ¡μ—«∑À“√∑’Ë∂Ÿ°À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“·≈–∂Ÿ°®—∫°ÿ¡
μ— «‰ª¬— ß ∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“πΩÉ“ ¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«® „Àâ ‡ªì π‰ªμ“¡ª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“
††††††††††††††
∂â“∑À“√∑’Ë∂Ÿ°®—∫°ÿ¡·≈–§«∫§ÿ¡μ—« «¡‡§√◊ËÕß·∫∫ „Àâæπ—°ß“π
ΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
(Ò) ·π–π”„Àâ∑À“√ºŸâπ—Èπ∑√“∫∂÷ß‡°’¬√μ‘¢Õß‡§√◊ËÕß·∫∫∑À“√ ·≈–
¢Õ„Àâæ‘®“√≥“«à“®–∂Õ¥‡§√◊ËÕß·∫∫À√◊Õ‰¡à
(Ú) ∂â“∑À“√‰¡à¬Õ¡∂Õ¥‡§√◊ËÕß·∫∫ „Àâ·®âßΩÉ“¬∑À“√∑√“∫ ‡æ◊ËÕ®—¥
àß‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬∑À“√¡“·π–π”„Àâ∂Õ¥‡§√◊ËÕß·∫∫·≈â«¥”‡π‘π°“√μ“¡«√√§·√° À“°
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95 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

ΩÉ“¬∑À“√‰¡à¡“¿“¬„π√–¬–‡«≈“Õ—π ¡§«√À√◊Õ√–¬–‡«≈“∑’°Ë ”Àπ¥ À√◊Õ¥”‡π‘π°“√„¥Ê
·≈â«‰¡à‡ªìπº≈ „Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®ªØ‘∫—μ‘μ“¡«√√§·√°‰¥â ·≈–
∫—π∑÷°‡Àμÿº≈‰«â ·≈â«·®âß‡Àμÿπ—Èπ„ÀâΩÉ“¬∑À“√∑√“∫
¢âÕ Òı °“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«
†
°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«À√◊Õ°“√æ‘®“√≥“§”¢Õª√–°—π∑À“√ºŸâμâÕßÀ“„Àâ
‡ªìπ‰ªμ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠ ¡“μ√“ ÚÛ˘ ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ·≈–
√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—μ‘«à“¥â«¬°“√π’È‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâμâÕßÀ“∑—Ë«‰ª
¢âÕ Òˆ °“√√—∫μ—«∑À“√
‡¡◊ËÕ§«∫§ÿ¡μ—«∑À“√‰«âμ“¡¢âÕ ÒÙ ·≈â« „Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß
À√◊Õμ”√«®·®âß°“√®—∫°ÿ¡„ÀâΩÉ“¬∑À“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß∑À“√ºŸâπ—Èπ∑√“∫∑“ß
‘Ëß ◊ËÕ “√ À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ‚¥¬‰¡à™—°™â“ ·≈–„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) À“°ΩÉ“¬∑À“√·®âß«à“‰¡àª√– ß§å®–√—∫μ—«ºŸâμâÕßÀ“π—Èπ‰ª À√◊Õ‰¡à
¡“¢Õ√—∫μ—«¿“¬„π√–¬–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π§«∫§ÿ¡μ—«·≈–¥”‡π‘π°“√
‰ªμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ·μàΩÉ“¬∑À“√Õ“®·®âß¢Õ√—∫μ—«¡“
¿“¬À≈—ß®“°π—Èπ‰¥â „π°√≥’‡™àππ’È„Àâ¥”‡π‘π°“√μ“¡ (Ú)
(Ú) À“°ΩÉ“¬∑À“√·®âß«à“ª√– ß§å®–√—∫μ—«ºŸâμâÕßÀ“‰ª®“°æπ—°ß“π
Õ∫ «π °Á„Àâπ”Àπ—ß ◊Õ¢Õ√—∫μ—«ºŸâμâÕßÀ“¡“· ¥ßμàÕæπ—°ß“π Õ∫ «π „π°√≥’π’È„Àâ
æπ—°ß“π Õ∫ «π∑”Àπ—ß ◊Õ àß¡Õ∫μ—« ·≈–„Àâ∫—π∑÷°‡ªìπÀ≈—°∞“π√«¡‡¢â“ ”π«π‰«â
æ√âÕ¡°—∫≈ß∫—π∑÷°„π√“¬ß“πª√–®”«—π¥â«¬
(Û) À“°æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®‡ÀÁπ«à“¡’§«“¡®”‡ªìπ „π
∑“ß§¥’∑’Ë®–μâÕßπ”μ—«∑À“√‰ª¥”‡π‘π°“√‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå·°à°“√√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π
πÕ°®“°°“√ Õ∫ª“°§” ‡™àπ °“√π”™’È ∂“π∑’‡Ë °‘¥‡Àμÿ °“√™’μÈ «— °“√∑”·ºπª√–∑ÿ…°√√¡
Õ“®¢Õ¥”‡π‘π°“√°àÕπ∑’Ë®– àß¡Õ∫μ—«∑À“√ºŸâμâÕßÀ“„ÀâΩÉ“¬∑À“√√—∫μ—«‰ª°Á‰¥â „π
°√≥’‡™àππ’È ∂â“ºŸâμâÕßÀ“μâÕß°“√„ÀâΩÉ“¬∑À“√ ∑π“¬§«“¡ À√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ´÷Ëßμπ‰«â«“ß„®Õ¬Ÿà
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„π ∂“π∑’Ëπ—Èπ¥â«¬ °Á„ÀâÕπÿ≠“μμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ·≈–
√—∞∏√√¡πŸ≠ ¡“μ√“ ÚÙÒ ·≈–¡“μ√“ ÚÙÚ
Àπ—ß ◊Õ¢Õ√—∫μ—«·≈–Àπ—ß ◊Õ àß¡Õ∫μ—«ºŸâμâÕßÀ“μ“¡¢âÕπ’È„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡
·∫∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°”Àπ¥
„π°“√√—∫μ—«∑À“√‰ª®“°æπ—°ß“π Õ∫ «π À“°æπ—°ß“π Õ∫ «π
‡ÀÁπ§«√„ÀâΩÉ“¬∑À“√§«∫§ÿ¡μ—«ºŸâμâÕßÀ“‰«â‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå∑“ß§¥’ °Á„Àâ·®âß‡ªìπÀπ—ß ◊Õ
·≈–„ÀâΩÉ“¬∑À“√¥”‡π‘π°“√μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∏√√¡πŸ≠»“≈∑À“√
°“√√—∫μ—«∑À“√∑’Ë‰¥â√—∫∫“¥‡®Á∫·≈–∂Ÿ°§«∫§ÿ¡μ—«‰«â ≥ ∂“πæ¬“∫“≈
„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ ·μà„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π·®âßºŸ¡â À’ πâ“∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕß∑√“∫¥â«¬
À¡«¥ Ù
°“√μ√«®§âπ
¢âÕ Ò˜ °“√μ√«®§âπμ—«∫ÿ§§≈
°“√μ√«®§â π μ— « ∑À“√ „Àâ ºŸâ ¡’ Õ”π“®Àπâ “ ∑’Ë ª Ø‘ ∫— μ‘ μ “¡ª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“
¢âÕ Ò¯ °“√μ√«®§âπ ∂“π∑’Ë·≈–∑’Ë√‚À∞“π
°“√μ√«®§âπ ∂“π∑’Ë·≈–∑’Ë√‚À∞“π¢Õß∑À“√∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√
∑À“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ·≈–√—∞∏√√¡πŸ≠¡“μ√“
ÚÛ¯ †
°“√μ√«®§âπ ∂“π∑’Ë·≈–∑’Ë√‚À∞“πÕ—π‡ªìπ‡¢μ∑’Ëμ—Èß∑À“√À√◊Õ¢Õß∑“ß
√“™°“√∑À“√ πÕ°®“°®–μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡«√√§°àÕπ·≈â« „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√
μ√«®§âπ·®âß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“À√◊ÕºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫‡¢μ∑’Ëμ—Èß∑À“√π—Èπ àßºŸâ·∑π‰ªÕ¬Ÿà„π
°“√μ√«®§âπ¥â«¬
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¢âÕ Ò˘ °“√μ√«®§âπ¬“πæ“Àπ–
°“√μ√«®§âπ¬“πæ“Àπ–¢Õß∑À“√ ‰¡à«à“®–‡ªìπ¢Õß à«πμ—«À√◊Õ∑“ß
√“™°“√∑À“√ À√◊Õ°“√§âπμ—«∑À“√∑’ËÕ¬Ÿà„π¬“πæ“Àπ–π—Èπ‰¡à«à“®– «¡‡§√◊ËÕß·∫∫À√◊Õ
‰¡à°Áμ“¡ „ÀâºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËªØ‘∫—μ‘μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ·≈–
√—∞∏√√¡πŸ≠ ·≈–„Àâ∑À“√ºŸâ§√Õ∫§√ÕßÀ√◊ÕºŸâ§«∫§ÿ¡¬“πæ“Àπ–„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–
§«“¡ –¥«°®π°«à“°“√μ√«®§âπ®–‡ √Á® ‘Èπ
†††††††††††††††††
°“√μ√«®§â π ¬“πæ“Àπ–¢Õß∑“ß√“™°“√∑À“√ ‡™à π √∂ ß§√“¡
‡§√◊ËÕß∫‘π ‡√◊Õ´÷Ëß™—°∏ß√“™π“«’ ¢≥–ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë√“™°“√ ·≈–¡’π“¬∑À“√™—Èπ
≠
— ≠“∫—μ√§«∫§ÿ¡¬“πæ“Àπ–π—πÈ ¡“ ºŸ¡â Õ’ ”π“®Àπâ“∑’μË √«®§âπ®–μ√«®§âπ‰¥âμÕà ‡¡◊ÕË ¡’
Àπ—ß ◊ÕÕπÿ¡—μ‘®“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¬“πæ“Àπ–π—Èπ Ê μ—Èß·μà™—ÈπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“°Õßæ≈
À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª
°“√μ√«®§âπ¬“πæ“Àπ–¢Õß∑“ß√“™°“√∑À“√Õ—πºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ΩÉ“¬
∑À“√ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“¢ÕßÀπà«¬π—Èπ¡’Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß«à“®–‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ°“√ªØ‘∫—μ‘°“√¬ÿ∑∏
æ÷ß‡ ’¬‡ª√’¬∫ „Àâß¥°“√μ√«®§âπ
¢âÕ Ú °“√μ√«®§âπ ‘Ëß¢Õß√“™°“√≈—∫
„π°“√μ√«®§âπ ∂â“‰¥â√—∫·®âß®“°ΩÉ“¬∑À“√«à“ ‘Ëß¢Õß„¥‡ªìπ¢Õß
√“™°“√≈—∫∑“ß∑À“√ „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
(Ò) ‡¡◊ËÕπ“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√∑’Ë‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß∑”Àπ—ß ◊Õ
√—∫√Õß°”°—∫ ‘Ëß¢Õßπ—Èπ·≈–·®âß„Àâæπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®∑√“∫ „ÀâºŸâ¡’
Õ”π“®Àπâ“∑’Ëμ√«®§âπß¥‡«âπ°“√μ√«®‡©æ“– ‘Ëß¢Õß¥—ß°≈à“« ·≈â«∑”∫—π∑÷°‡Àμÿß¥‡«âπ
°“√μ√«®§âπ æ√âÕ¡∑—Èß≈ß™◊ËÕ√—∫√Õß∑ÿ°ΩÉ“¬·≈â«√’∫√“¬ß“πºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑√“∫
(Ú) ∂â“ºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëμ√«®§âπ´÷Ëß¡’μ”·Àπàßμ—Èß·μà™—Èπª≈—¥Õ”‡¿Õ
À√◊ÕÀ—«Àπâ“ ∂“π’μ”√«®¢÷Èπ‰ª¬—ßμ‘¥„® ß —¬∑’Ë®–μ√«®§âπ „Àâ∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬≈ß™◊ËÕ∑ÿ°
ΩÉ“¬ªî¥ºπ÷°À√◊Õ°”°—∫‰«â∑’ËÀ’∫ÀàÕÀ√◊Õ¿“™π–∫√√®ÿ ‘Ëß¢Õßπ—Èπ·≈â«®—¥ àß ‘Ëß¢Õßπ—Èπ‰ª
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¬—ß ∂“π∑’Ëª≈“¬∑“ßμ“¡∑’Ëμ°≈ß°—π‡æ◊ËÕ√à«¡°—π·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√‡ªî¥μ√«® ‘Ëß¢Õß
π—ÈπμàÕ‰ª
∂â“ ‘Ëß¢Õß„¥Õ“®°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πμ√“¬·°àºŸâμ√«®§âπÀ√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡
‡ ’¬À“¬Õ—π®–∑”„Àâ∑“ß√“™°“√‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ ‘Ëß¢Õß√“™°“√≈—∫À√◊Õ
‰¡à°Áμ“¡ „Àâ¥”‡π‘π°“√μ“¡«√√§°àÕπ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
†††††††††††††††
°“√μ√«®§âπ ‘Ëß¢Õß„¥Õ—πºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ΩÉ“¬∑À“√ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“¢Õß
Àπà«¬π—Èπ¡’Àπ—ß ◊Õ√—∫√Õß«à“®–‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ°“√ªØ‘∫—μ‘°“√¬ÿ∑∏æ÷ß‡ ’¬‡ª√’¬∫„Àâß¥°“√
μ√«®§âπ
¢âÕ ÚÒ °“√ª√– “π°“√μ√«®§âπ
„π°“√μ√«®§âπμ—«∫ÿ§§≈ ∂“π∑’Ë·≈–∑’Ë√‚À∞“π ¬“πæ“Àπ– À√◊Õ
‘Ëß¢Õßμ“¡À¡«¥π’È „Àâ°√–∑”„π‡«≈“·≈– ∂“π∑’ËÕ—π ¡§«√ ‚¥¬„™â§«“¡ ÿ¿“æπÿà¡π«≈
μ“¡§«√·°à°√≥’ ∂â“¡’ “√«—μ√∑À“√Õ¬Ÿà ≥ ∂“π∑’ËÀ√◊Õ∫√‘‡«≥∑’Ë®–μ√«®§âπ „ÀâºŸâ¡’
Õ”π“®Àπâ“∑’Ëμ√«®§âπª√– “π ‚¥¬¢Õ “√«—μ√∑À“√¡“√à«¡‡ªìπæ¬“π„π°“√μ√«®§âπ
¥â«¬ ·μà∂â“‰¡à¡’À√◊Õ¡’ ·μà “√«—μ√∑À“√‰¡à¬‘π¬Õ¡√à«¡‡ªìπæ¬“π°Á„Àâ∫—π∑÷°‰«â ·≈–
‡¡◊ËÕºŸâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëμ√«®§âπ¥”‡π‘π°“√‡ √Á®·≈â« „Àâ∑”∫—π∑÷°æ√âÕ¡°—∫„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬
≈ß™◊ËÕ√—∫√Õß·≈–μà“ß¬÷¥∂◊Õ‰«âΩÉ“¬≈–Àπ÷Ëß©∫—∫
À¡«¥ ı
°“√ Õ∫ «π
¢âÕ ÚÚ °“√ Õ∫ «π§¥’∑À“√
ΩÉ “ ¬∑À“√®–∑”°“√ Õ∫ «π°“√°√–∑”§«“¡º‘ ¥ ¢Õß∑À“√μ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∏√√¡πŸ≠»“≈∑À“√ ‰¥â‡©æ“–°√≥’¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) §¥’∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®»“≈∑À“√ μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∏√√¡πŸ≠»“≈
∑À“√
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(Ú) §¥’∑º’Ë °Ÿâ √–∑”º‘¥·≈–ºŸ‡â ¬’ À“¬μà“ßÕ¬Ÿ„à πÕ”π“®»“≈∑À“√¥â«¬°—π
μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∏√√¡πŸ≠»“≈∑À“√ ‰¡à«à“®–‡°‘¥¢÷Èπ„π‡¢μ∑’Ëμ—Èß∑À“√À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡
(Û) §¥’Õ“≠“∑’Ë‡°’Ë¬«¥â«¬«‘π—¬∑À“√ μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘π—¬∑À“√
(Ù) §¥’Õ“≠“∑’Ë‡°’Ë¬«¥â«¬§«“¡≈—∫¢Õß∑“ß√“™°“√∑À“√
„π°√≥’∑’ËΩÉ“¬∑À“√√âÕß¢Õ„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑”°“√ Õ∫ «π‚¥¬
≈”æ—ß À√◊Õ√à«¡°—∫ΩÉ“¬∑À“√ À√◊Õ™à«¬¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√
√«∫√«¡æ¬“πÀ≈—°∞“π ‡™àπ °“√ ◊∫ «π °“√§âπÀ√◊Õ°“√®—∫°ÿ¡ „Àâæπ—°ß“π
Õ∫ «π„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õμ“¡∑’ËΩÉ“¬∑À“√√âÕß¢Õ
§¥’μ“¡«√√§Àπ÷Ëß ∂â“ΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®‰¥â√—∫§”√âÕß∑ÿ°¢åÀ√◊Õ
§”°≈à“«‚∑…‰«â°àÕπ·≈â« À√◊Õ‰¥âª√– ∫‡Àμÿ·≈–¡’§«“¡®”‡ªìπμâÕß Õ∫ «π „Àâæπ—°
ß“π Õ∫ «π∑”°“√ Õ∫ «π·≈â«√’∫·®âß„ÀâΩÉ“¬∑À“√∑√“∫ ∂â“ΩÉ“¬∑À“√¢Õ√—∫μ—«
∑À“√ºŸâμâÕßÀ“‰ª¥”‡π‘π°“√ „Àâ¡Õ∫μ—«·≈– ”π«π°“√ Õ∫ «π„Àâ‰ª ·μà∂â“ΩÉ“¬
∑À“√‰¡à¡“√—∫μ—«·≈–‰¡à·®âß¢âÕ¢—¥¢âÕß„Àâ∑√“∫ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√
Õ∫ «πμàÕ‰ª‰¥â®π‡ √Á® ‘Èπ
¢âÕ ÚÛ °“√ Õ∫ «π§¥’Õ“≠“
„π°√≥’∑’Ë∑À“√‡ªìπºŸâμâÕßÀ“„π§¥’Õ“≠“ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π·®âß
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß∑À“√ºŸâπ—Èπ∑√“∫ ·≈â«¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «π‰ªμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬
«‘∏æ’ ®‘ “√≥“§«“¡Õ“≠“ ·≈–„Àâ·®âß ∑‘ ∏‘¢ÕßºŸμâ Õâ ßÀ“μ“¡√—∞∏√√¡πŸ≠ „ÀâºμŸâ Õâ ßÀ“∑√“∫
¥—ßπ’È
(Ò) ‘∑∏‘∑’Ë®–¢Õª√–°—πμ—«μ“¡¡“μ√“ ÚÛ˘
(Ú) ‘∑∏‘∑’Ë®–æ∫·≈–ª√÷°…“∑π“¬§«“¡‡ªìπ°“√‡©æ“–μ—«„π°√≥’
∂Ÿ°§«∫§ÿ¡À√◊Õ§ÿ¡¢—ßμ“¡¡“μ√“ ÚÛ˘
(Û) ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√‡¬’Ë¬¡μ“¡ ¡§«√„π°√≥’∂Ÿ°§«∫§ÿ¡À√◊Õ
§ÿ¡¢—ßμ“¡¡“μ√“ ÚÛ˘
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(Ù) ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ Õ∫ «π¥â«¬§«“¡√«¥‡√Á« μàÕ‡π◊ËÕß ·≈–
‡ªìπ∏√√¡μ“¡¡“μ√“ ÚÙÒ
(ı) ‘∑∏‘∑’Ë®–„Àâ∑π“¬§«“¡À√◊ÕºŸâ´÷Ëßμπ‰«â«“ß„® ‡™àπ π“¬∑À“√
æ√–∏√√¡πŸ≠À√◊Õπ“¬∑À“√™—πÈ ≠
— ≠“∫—μ√ ‡¢â“øíß°“√ Õ∫ª“°§”¢Õßμπ‰¥âμ“¡¡“μ√“
ÚÙÒ
(ˆ) ‘∑∏‘∑’Ë®–μ√«®À√◊Õ§—¥ ”‡π“§”„Àâ°“√¢Õßμπ„π™—Èπ Õ∫ «π
À√◊Õ‡Õ° “√ª√–°Õ∫§”„Àâ°“√¢Õßμπμ“¡À≈—°‡°≥±å¢Õß°ÆÀ¡“¬ ‡¡◊ËÕæπ—°ß“π
Õ—¬°“√‰¥â¬◊ËπøÑÕß§¥’μàÕ»“≈·≈â«μ“¡¡“μ√“ ÚÙÒ
(˜) ‘∑∏‘∑Ë’®–‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ®“°√—∞¥â«¬°“√®—¥À“∑π“¬§«“¡
„Àâμ“¡À≈—°‡°≥±å¢Õß°ÆÀ¡“¬μ“¡ ¡“μ√“ ÚÙÚ
(¯) ‘∑∏‘∑’Ë®–‰¡à„Àâ∂âÕ¬§”‡ªìπªØ‘ªí°…åμàÕμπ‡ÕßÕ—πÕ“®∑”„Àâμπ∂Ÿ°
øÑÕß§¥’Õ“≠“μ“¡¡“μ√“ ÚÙÛ
(˘) ∑‘ ∏‘∑®’Ë –‰¥â√∫— °“√‡μ◊Õπ«à“ ∂âÕ¬§”´÷ßË ‡°‘¥®“°°“√®Ÿß„® ¡’§”¡—πË
—≠≠“ ¢Ÿà‡¢Á≠ À≈Õ°≈«ß ∂Ÿ°∑√¡“π „™â°”≈—ß∫—ß§—∫À√◊Õ°√–∑”‚¥¬¡‘™Õ∫ª√–°“√
„¥ Ê ‰¡àÕ“®√—∫øíß‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π‰¥âμ“¡¡“μ√“ ÚÙÛ†
„π°√≥’¡’‡ÀμÿÕ—π§«√ ß —¬«à“ ∑À“√ºŸâμâÕßÀ“‰¥â°√–∑”À√◊Õ®–°√–∑”§«“¡º‘¥
μ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬Õ“≠“∑À“√À√◊Õ°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘π—¬∑À“√¥â«¬ ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
¢Õß∑À“√ºŸâμâÕßÀ“Õ“® àßπ“¬∑À“√æ√–∏√√¡πŸ≠À√◊Õπ“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√Õ◊Ëπ„¥
‡¢â“øíß°“√ Õ∫ª“°§”∑À“√ºŸâμâÕßÀ“°Á‰¥â
„Àâπ”¢âÕ ÒÙ ¢âÕ Òı ·≈–¢âÕ Òˆ ¡“„™â°—∫°“√§«∫§ÿ¡μ—«·≈–°“√ª≈àÕ¬
™—Ë«§√“«∑À“√ºŸâμâÕßÀ“„π√–À«à“ß°“√ Õ∫ «π‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ∑—Èßπ’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß°”Àπ¥
‡«≈“§«∫§ÿ¡μ—«μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∏√√¡πŸ≠»“≈∑À“√ ·≈–ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’
æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“¥â«¬ „π°√≥’∑’ËΩÉ“¬∑À“√‡ÀÁπ«à“°“√ Õ∫ «π≈à“™â“ ®–¢Õ„Àâ
æπ—°ß“π Õ∫ «π‡√àß√—¥À√◊Õ™’È·®ß‡Àμÿº≈°Á‰¥â
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¢âÕ ÚÙ §¥’„πÕ”π“®»“≈·¢«ß·≈–§¥’∑’Ë‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â
∂â“∑À“√ºŸμâ Õâ ßÀ“§¥’Õ“≠“´÷ßË Õ¬Ÿ„à πÕ”π“®»“≈·¢«ß„Àâ°“√√—∫ “√¿“æ
μ≈Õ¥¢âÕÀ“„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡
Õ“≠“„π»“≈·¢«ß ‚¥¬·®âß„ÀâΩÉ“¬∑À“√∑√“∫°“√®—∫°ÿ¡·≈–°“√øÑÕß§¥’¥â«¬
∂â“§¥’Õ“≠“∑’Ë∑À“√μâÕßÀ“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥π—ÈπÕ¬Ÿà„πÕ”π“®¢Õß
æπ—°ß“π Õ∫ «π∑’Ë®–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥âμ“¡°ÆÀ¡“¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ§¥’∑’ËÕ¬Ÿà„πÕ”π“®
»“≈∑À“√À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡ ·≈–∑À“√ºŸâμâÕßÀ“¬‘π¬Õ¡„Àâ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‰¥â „Àâæπ—°ß“π
Õ∫ «π∑”°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫μ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ∂â“ºŸâμâÕßÀ“‰¡à¬‘π¬Õ¡„Àâ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫
°Á„Àâ ßà ”π«π°“√ Õ∫ «π‰ª¬—ßæπ—°ß“πÕ—¬°“√À√◊ÕÕ—¬°“√∑À“√‡æ◊ÕË ¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª
¢âÕ Úı °“√ Õ∫ «π°√≥’∑À“√·≈–μ”√«®°àÕ°“√«‘«“∑°—π
„π°√≥’∑’Ë∑À“√·≈–μ”√«®°àÕ°“√«‘«“∑°—π ‰¡à«à“®–¡’∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ√à«¡
°√–∑”§«“¡º‘¥À√◊Õ‰¥â√—∫§«“¡‡ ’¬À“¬¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡ „ÀâΩÉ“¬μ”√«®√“¬ß“πμ“¡
≈”¥—∫™—Èπ∂÷ßºŸâ∫—≠™“°“√μ”√«®π§√∫“≈ À“°‡Àμÿ‡°‘¥„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ À√◊ÕÀ—«Àπâ“
μ”√«®¿Ÿ∏√®—ßÀ«—¥ À“°‡Àμÿ‡°‘¥„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ ‡æ◊ËÕ„Àâ·μàßμ—Èß§≥–æπ—°ß“π Õ∫ «π
√à«¡°—π√–À«à“ßΩÉ“¬μ”√«®°—∫ΩÉ“¬∑À“√¡’®”π«πμ“¡§«“¡®”‡ªìπ·Ààß√Ÿª§¥’ ‚¥¬„Àâ
·μà≈–ΩÉ“¬¡’®”π«π‡∑à“°—π ‡¡◊ËÕ°“√ Õ∫ «π‡ √Á® ‘Èπ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «πΩÉ“¬μ”√«®
—Ëß§¥’‰ªμ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ëª√–°Õ∫°—∫º≈°“√ Õ∫ «ππ—Èπ ·μà∂â“§«“¡‡ÀÁπ¢Õß§≥–
æπ—°ß“π√à«¡°—π¢ÕßΩÉ“¬μ”√«®‰¡àμ√ß°—∫ΩÉ“¬∑À“√ „ÀâºŸâ∫≠
— ™“°“√μ”√«®·Ààß™“μ‘
À√◊ÕºŸâ‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬‡ªìπºŸâ¡’§«“¡‡ÀÁπ∑“ß§¥’·≈â« àß ”π«π§¥’„Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√
¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª†
À“°æπ—°ß“π Õ∫ «πΩÉ“¬Àπ÷ËßΩÉ“¬„¥‰¡à¡“√à«¡°“√ Õ∫ «πμ“¡
°”Àπ¥π—¥ „Àâ§≥–æπ—°ß“π Õ∫ «π√à«¡°—π‡∑à“∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¥”‡π‘π°“√ Õ∫ «πμàÕ‰ª®π
·≈â«‡ √Á® ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ°“√ Õ∫ «π≈à“™â“®π‡°‘¥§«“¡‡ ’¬À“¬ À√◊Õ‡ªìπº≈„ÀâºŸâμâÕßÀ“∂Ÿ°
§«∫§ÿ¡μ—«‰«âπ“π ∑—ßÈ π’È „Àâ∫π— ∑÷°°“√∑’ΩË “É ¬„¥‰¡à¡“√à«¡∑”°“√ Õ∫ «πμ‘¥ ”π«π‰«â¥«â ¬
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102

††††††††††††††††
„π√–À«à“ß√Õ°“√·μàßμ—ÈßÀ√◊Õ√Õ°“√ª√–™ÿ¡§≥–æπ—°ß“π Õ∫ «π
√à«¡°—πμ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «πΩÉ“¬μ”√«®ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‡∑à“∑’Ë®”‡ªìπ°àÕπ
‰¥âμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ‡æ◊ËÕ¡‘„Àâ‡ ’¬À“¬·°à√Ÿª§¥’À√◊Õ‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå·°à§«“¡‡∑’Ë¬ß∏√√¡¢Õß§¥’
¢âÕ Úˆ °“√™—π Ÿμ√æ≈‘°»æ
„π°√≥’∑’Ë∑À“√μ“¬‚¥¬°“√°√–∑”¢Õß‡®â“æπ—°ß“π´÷ËßÕâ“ß«à“ªØ‘∫—μ‘
°“√μ“¡Àπâ“∑’Ë À√◊Õμ“¬„π√–À«à“ßÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß‡®â“æπ—°ß“π´÷ËßÕâ“ß«à“
ªØ‘∫μ— °‘ “√μ“¡Àπâ“∑’„Ë Àâ®¥— „Àâ¡°’ “√ Õ∫ «π·≈–™—π μŸ √æ≈‘°»æμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬
«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ·≈–„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π·®âß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ΩÉ“¬∑À“√À√◊Õ
Àπà«¬∑À“√μ“¡¢âÕ ÒÒ ∑√“∫‡æ◊ËÕ àßπ“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√‡¢â“øíß°“√ Õ∫ «π ·≈–
√à«¡ —ß‡°μ°“√≥å™—π Ÿμ√æ≈‘°»æ¥â«¬
À¡«¥ ˆ
°“√ ßà ”π«π°“√ Õ∫ «π
¢âÕ Ú˜ °“√ àß ”π«π·≈–ºŸâμâÕßÀ“„ÀâÕ—¬°“√ †
† ‡¡◊ËÕ°“√ Õ∫ «π‡ √Á® ‘Èπ≈ß „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√¥—ßπ’È
(Ò) ∂â“‡ªìπ§¥’Õ“≠“´÷ËßÕ¬Ÿà„πÕ”π“®»“≈∑À“√μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
∏√√¡πŸ≠»“≈∑À“√ „Àâ àß ”π«π°“√ Õ∫ «π‰ª¬—ßÕ—¬°“√∑À“√‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√μ“¡
Àπâ“∑’ËμàÕ‰ª à«πºŸâμâÕßÀ“π—Èπ ∂â“‰¥â¡Õ∫μ—«„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“√—∫‰ª§«∫§ÿ¡‰«â°àÕπ·≈â«
μ“¡¢âÕ Òˆ °ÁÕ“®‰¡àμâÕß¢Õ√—∫μ—«¡“¥”‡π‘π°“√Õ’° ·μà„Àâ∫—π∑÷°·≈–·®âß„ÀâÕ—¬°“√
∑À“√∑√“∫«à“‰¥â¡Õ∫μ—«ºŸâμâÕßÀ“„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ºŸâ„¥√—∫μ—«‰ª·≈â«μ—Èß·μà‡¡◊ËÕ„¥
(Ú) ∂â“‡ªìπ§¥’Õ“≠“´÷ËßÕ¬Ÿà„πÕ”π“®»“≈¬ÿμ‘∏√√¡ „Àâ àß ”π«π°“√
Õ∫ «πæ√âÕ¡∑—Èßμ—«∑À“√ºŸâμâÕßÀ“‰ª¬—ßæπ—°ß“πÕ—¬°“√‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√μ“¡ª√–¡«≈
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◊∫ «π Õ∫ «π
ดหา

°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“μàÕ‰ª °“√ àßμ—«∑À“√ºŸâμâÕßÀ“∑’ËÕ¬Ÿà„π°“√§«∫§ÿ¡
¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π·®âßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‡æ◊ËÕ àßμ—«∑À“√ºŸâπ—Èπ¡“¬—ß
æπ—°ß“π Õ∫ «πμ“¡ ∂“π∑’Ë·≈–‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥‡æ◊ËÕ àß„Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√æ√âÕ¡°—∫
”π«π
„π°√≥’∑’Ëæπ—°ß“πÕ—¬°“√ —ËßøÑÕß‰¡à∑—π„π«—ππ—Èπ À“°¡‘‰¥â¡’°“√ —Ëß
„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“« „Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√¡Õ∫μ—«ºŸâμâÕßÀ“„ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß
æπ—°ß“π Õ∫ «π ”À√—∫„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ à«π„π®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ„ÀâΩ“°μ—«ºŸâμâÕßÀ“„Àâ
‡√◊Õπ®”§«∫§ÿ¡‰«â
¢âÕ Ú¯ °“√ àß ”π«π„ÀâÕ—¬°“√∑À“√
„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π àß ”π«π°“√ Õ∫ «π‰ª¬—ßÕ—¬°“√∑À“√‡æ◊ËÕ
¥”‡π‘π°“√μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬∏√√¡πŸ≠»“≈∑À“√μàÕ‰ª„π°√≥’¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) §¥’ Õ “≠“´÷Ë ß æπ— ° ß“π Õ∫ «π¡’ Õ”π“®‡ª√’ ¬ ∫‡∑’ ¬ ∫‰¥â · ≈–
‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡ √Á®·≈â« À√◊Õ∑À“√ºŸμâ Õâ ßÀ“‰¡à¬Õ¡„Àâ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫μ“¡¢âÕ ÚÙ «√√§ Õß
(Ú) §¥’Õ“≠“´÷ËßÕ¬Ÿà„πÕ”π“®»“≈∑À“√·≈–¬—ß®—∫μ—«∑À“√ºŸâμâÕßÀ“
‰¡à‰¥â
(Û) §¥’Õ“≠“´÷ËßÕ¬Ÿà„πÕ”π“®»“≈∑À“√·≈–®—∫μ—«∑À“√ºŸâμâÕßÀ“‰¥â
·μàÀ≈—°∞“π‰¡àæÕøÑÕßÀ√◊Õæπ—°ß“π Õ∫ «π‡ÀÁπ§«√ —Ëß‰¡àøÑÕß
(Ù) °√≥’¡’§«“¡μ“¬‡°‘¥¢÷Èπ‚¥¬°“√°√–∑”¢ÕßΩÉ“¬∑À“√´÷ËßÕâ“ß«à“
ªØ‘∫—μ‘°“√μ“¡Àπâ“∑’Ë
(ı) °√≥’∑’Ëæπ—°ß“π Õ∫ «π∑”°“√ Õ∫ «π§¥’∑À“√μ“¡∑’ËΩÉ“¬
∑À“√√âÕß¢Õμ“¡¢âÕ ÚÚ «√√§ Õß ‡ √Á® ‘Èπ·≈â«
„π°√≥’∑’ËΩÉ“¬∑À“√‡ªìπºŸâ∑”°“√ Õ∫ «π‡°’Ë¬«°—∫§¥’∑’ËμâÕß∑”°“√
™—π Ÿμ√æ≈‘°»æ ‡¡◊ËÕæπ—°ß“π Õ∫ «π™—π Ÿμ√æ≈‘°»æμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’
æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“‡ √Á®·≈â« „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π àß ”π«π™—π Ÿμ√æ≈‘°»æ‰ª„Àâ
‡®â“Àπâ“∑’Ë Õ∫ «πΩÉ“¬∑À“√μ“¡∑’Ë‰¥â√—∫°“√√âÕß¢Õ
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¢âÕ Ú˘ °“√·®âßº≈§¥’‡æ◊ËÕ°“√ª√– “πß“π †
„π§¥’ Õ “≠“´÷Ë ß ∑À“√‡ªì π ºŸâ μâ Õ ßÀ“·≈–Õ¬Ÿà „ πÕ”π“®»“≈¬ÿ μ‘ ∏ √√¡
„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π·≈–æπ—°ß“πÕ—¬°“√·®âßº≈§¥’‡æ◊ËÕ°“√ª√– “πß“π ¥—ßπ’È
(Ò) ‡¡◊ËÕæπ—°ß“π Õ∫ «π‡ÀÁπ§«√ —ËßøÑÕßÀ√◊Õ‰¡àøÑÕß „ÀâÀ—«Àπâ“
æπ— ° ß“π Õ∫ «πÀ√◊ Õ À— « Àπâ “ ∂“π’ μ”√«®∑’Ë ‡ °’Ë ¬ «¢â Õ ß·®â ß §«“¡‡ÀÁ π ∑“ß§¥’ ™—È π
Õ∫ «π‰ª¬—ßΩÉ“¬∑À“√
(Ú) ‡¡◊ËÕæπ—°ß“πÕ—¬°“√¡’§” —ËßøÑÕßÀ√◊Õ¡’§” —Ëß‡¥Á¥¢“¥‰¡àøÑÕß·≈â«
„Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√·®âß§” —Ëß¥—ß°≈à“«‰ª¬—ßΩÉ“¬∑À“√
(Û) ‡¡◊ËÕ»“≈¬ÿμ‘∏√√¡¡’§”æ‘æ“°…“ª√–°“√„¥ „Àâæπ—°ß“πÕ—¬°“√
·®âß§”æ‘æ“°…“¢Õß∑ÿ°™—Èπ»“≈‰ª¬—ßΩÉ“¬∑À“√
(Ù) „π°√≥’∑’Ë∑À“√ºŸâ°√–∑”º‘¥μâÕß§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥ „Àâ≈ß‚∑…
®”§ÿ°·≈–ΩÉ“¬∑À“√∑’‰Ë ¥â√∫— ·®âßμâÕß°“√∑’®Ë –√—∫μ—«∑À“√ºŸ°â √–∑”§«“¡º‘¥π—πÈ ‡¡◊ÕË æâπ‚∑…
„Àâ·®âß°“√Õ“¬—¥μ—«„Àâº∫Ÿâ ≠
— ™“°“√‡√◊Õπ®”∑’∑Ë À“√ºŸ°â √–∑”º‘¥π—πÈ μâÕß§ÿ¡¢—ßÕ¬Ÿ‰à ¥â∑√“∫
·≈–„ÀâºŸâ∫—≠™“°“√‡√◊Õπ®”·®âß„ÀâΩÉ“¬∑À“√∑’Ë·®âß°“√Õ“¬—¥μ—«∑√“∫‡¡◊ËÕ„°≈â°”Àπ¥
«—π‡«≈“∑’Ë®–ª≈àÕ¬μ—«‰ª
(ı) ‡¡◊ËÕ®–¡’°“√ª≈àÕ¬μ—«∑À“√ºŸâ°√–∑”§«“¡º‘¥ À“°¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë
ΩÉ“¬∑À“√¡“√—∫μ—« °Á„Àâ¡Õ∫μ—«‰ª ·μà∂â“‰¡à¡’°Á„ÀâºŸâ∑’Ë¡’Õ”π“® —Ëßª≈àÕ¬À√◊Õæπ—°ß“π
Õ—¬°“√„π°√≥’ ∑’Ë»“≈¬ÿμ‘∏√√¡‡ªìπºŸâ —Ëßª≈àÕ¬ ·®âß„Àâ∑À“√ºŸâπ—Èπ‰ª√“¬ß“πμ—«μàÕ
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“μâπ —ß°—¥
(ˆ) ∂â“∑À“√ºŸâπ—ÈπμâÕßÀ“„π§¥’Õ◊Ëπ´÷Ëß®–μâÕßπ”μ—«‰ªøÑÕß¬—ß»“≈
∑À“√Õ’°¥â«¬ À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ΩÉ“¬∑À“√μâÕß°“√μ—« „ÀâΩÉ“¬∑À“√¡’Àπ—ß ◊ÕÕ“¬—¥μ—«
‰«â°—∫æπ—°ß“π Õ∫ «π ·≈–„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∫—π∑÷°‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π«à“
∑“ß∑À“√¬—ßμâÕß°“√μ—« ·≈–„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ΩÉ“¬∑À“√μ‘¥μàÕ°—∫æπ—°ß“π Õ∫ «π
À√◊Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√‡æ◊ËÕ√—∫μ—«∑À“√π—Èπ‰ª
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¢âÕ Û °“√¥”‡π‘π§¥’°—∫∫ÿ§§≈∫“ßª√–‡¿∑
†
°“√¥”‡π‘π§¥’Õ“≠“°—∫∫ÿ§§≈∫“ßª√–‡¿∑„Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) „π°√≥’∑’Ë∑À“√ºŸâμâÕßÀ“«à“°√–∑”º‘¥§¥’Õ“≠“·≈–Õ¬Ÿà„πÕ”π“®
»“≈∑À“√‡ªì π ‡¥Á ° À√◊ Õ ‡¬“«™πμ“¡°ÆÀ¡“¬«à “ ¥â « ¬°“√®— ¥ μ—È ß »“≈‡¬“«™π·≈–
§√Õ∫§√—«·≈–«‘∏’æ‘®“√≥“§¥’‡¬“«™π·≈–§√Õ∫§√—« „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π¥”‡π‘π°“√
‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬π—Èπ∑ÿ°ª√–°“√ ·≈–·®âß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß∑À“√ºŸâμâÕßÀ“π—Èπ∑√“∫
(Ú) „π°√≥’∑’ËºŸâμâÕßÀ“‡ªìπæ≈‡√◊Õπ„π —ß°—¥√“™°“√∑À“√ ·μà°“√
°√–∑”º‘¥§¥’Õ“≠“‡°‘¥¢÷πÈ „π¢≥–∑’∫Ë §ÿ §≈π—πÈ ªØ‘∫μ— À‘ πâ“∑’¬Ë “¡√—°…“ ∂“π∑’√Ë “™°“√∑À“√
„Àâπ”§«“¡„π¢âÕ ˜ ¢âÕ ÒÒ ·≈–¢âÕ Òˆ ¡“„™â‚¥¬Õπÿ‚≈¡
(Û) „π°√≥’ ∑’Ë ºŸâ μâ Õ ßÀ“‡ªì π Õ“ “ ¡— § √∑À“√æ√“π∑’Ë Õ ¬Ÿà „ π§«“¡
§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈¢Õß∑“ß√“™°“√∑À“√ ·≈–°“√°√–∑”§«“¡º‘¥§¥’Õ“≠“‡°‘¥„π¢≥–∑’Ë
∫ÿ§§≈π—Èπ¬—ß —ß°—¥Õ¬Ÿà„πÀπà«¬Õ“ “ ¡—§√∑À“√æ√“π „Àâπ”§«“¡„π¢âÕ ˜ ¢âÕ ¯
¢âÕ ˘ ¢âÕ Ò ¢âÕ ÒÒ ·≈–¢âÕ ÚÛ ¡“„™â‚¥¬Õπÿ‚≈¡
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë Û æƒ»®‘°“¬π æ.». ÚıÙÙ
æ—πμ”√«®‚∑ ∑—°…‘≥ ™‘π«—μ√
(∑—°…‘≥ ™‘π«—μ√)
π“¬°√—∞¡πμ√’
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∫∑∫—≠≠—μ‘¢Õßª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“
∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡√–‡∫’¬∫ ”π—°π“¬°√—∞¡πμ√’«à“¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘·≈–ª√– “π
ß“π°√≥’∑À“√∂Ÿ°À“«à“°√–∑”§«“¡º‘¥Õ“≠“ æ.». ÚıÙÙ ∑’Ë§«√∑√“∫
°“√®—∫°ÿ¡
¡“μ√“ ˜¯ æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®®–®—∫ºŸâ„¥‚¥¬‰¡à¡’À¡“¬®—∫
À√◊Õ§” —Ëß¢Õß»“≈π—Èπ‰¡à‰¥â‡«âπ·μà
(Ò) ‡¡◊ÕË ∫ÿ§§≈π—πÈ ‰¥â°√–∑”§«“¡º‘¥´÷ßË Àπâ“¥—ß‰¥â∫≠
— ≠—μ‘ ‰«â„π
¡“μ√“ ¯
(Ú) ‡¡◊ËÕæ∫∫ÿ§§≈‚¥¬¡’æƒμ‘°“√≥åÕ—π§«√ ß —¬«à“ ºŸâπ—Èππà“
®–°àÕ‡Àμÿ√â“¬„Àâ‡°‘¥¿¬—πμ√“¬·°à∫ÿ§§≈À√◊Õ∑√—æ¬å ‘π¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ‚¥¬¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õ“«ÿ∏
À√◊Õ«—μ∂ÿÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π “¡“√∂Õ“®„™â„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥
(Û) ‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿ∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬®—∫∫ÿ§§≈π—Èπμ“¡¡“μ√“ ˆˆ (Ú)
·μà¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√àß¥à«π∑’Ë‰¡àÕ“®¢Õ„Àâ»“≈ÕÕ°À¡“¬®—∫∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â
(Ù) ‡ªìπ°“√®—∫ºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬∑’ËÀπ’À√◊Õ®–À≈∫Àπ’„π
√–À«à“ß∂Ÿ°ª≈àÕ¬μ—«™—Ë«§√“«μ“¡¡“μ√“ ÒÒ˜
¡“μ√“ ˜˘ √“…Æ√®–®—∫ºŸÕâ π◊Ë ‰¡à‰¥â‡«âπ·μà®–‡¢â“Õ¬Ÿ„à π‡°≥±å·Ààß ¡“μ√“ ¯Ú
À√◊Õ‡¡◊ËÕºŸâπ—Èπ°√–∑”§«“¡º‘¥´÷ËßÀπâ“ ·≈–§«“¡º‘¥π—Èπ‰¥â√–∫ÿ‰«â„π∫—≠™’∑â“¬ª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬π’È¥â«¬
¡“μ√“ ¯ ∑’‡Ë √’¬°«à“§«“¡º‘¥´÷ßË Àπâ“π—πÈ ‰¥â·°à§«“¡º‘¥´÷ßË ‡ÀÁπ°”≈—ß°√–∑”
À√◊Õæ∫„πÕ“°“√„¥´÷Ëß·∑∫®–‰¡à¡§’ «“¡ ß —¬«à“‡¢“‰¥â°√–∑”º‘¥¡“·≈â« ¥ Ê
Õ¬à “ ß‰√°Á ¥’ §«“¡º‘ ¥ Õ“≠“¥— ß √–∫ÿ ‰ «â „ π∫— ≠ ™’ ∑â “ ¬ª√–¡«≈
°ÆÀ¡“¬π’È „Àâ∂◊Õ«à“§«“¡º‘¥π—Èπ‡ªìπ§«“¡º‘¥´÷ËßÀπâ“„π°√≥’¥—ßπ’È
(Ò) ‡¡◊ËÕ∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß∂Ÿ°‰≈à®—∫¥—ßºŸâ°√–∑”‚¥¬¡’‡ ’¬ß√âÕß‡Õ–Õ–
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(Ú) ‡¡◊ËÕæ∫∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß·∑∫®–∑—π∑’∑—π„¥À≈—ß®“°°√–∑”º‘¥
„π∂‘Ëπ·∂«„°≈â‡§’¬ß°—∫∑’Ë‡°‘¥‡Àμÿπ—Èπ ·≈–¡’ ‘Ëß¢Õß∑’Ë‰¥â¡“®“°°“√°√–∑”º‘¥ À√◊Õ¡’
‡§√◊ËÕß¡◊Õ Õ“«ÿ∏ À√◊Õ«—μ∂ÿÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π —ππ‘…∞“π‰¥â«à“„™â„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥ À√◊Õ¡’
√àÕß√Õ¬æ‘√ÿ∏‡ÀÁπª√–®—°…å∑’Ë‡ ◊ÈÕºâ“À√◊Õ‡π◊ÈÕμ—«¢ÕßºŸâπ—Èπ
°“√§«∫§ÿ¡μ—«
มาตรา
ำเป็πนμ“¡æƒμ‘
ตามพฤติ°ก“√≥å
ารณ์·แÀàห่ßง§¥’
คดี
¡“μ√“ ๘๗
¯˜ห้าÀâมมิ
“¡¡‘ให้„คÀâวบคุ
§«∫§ÿมผู¡้ถºŸูกâ∂จัŸ°บ—∫ไว้‰«âเ‡กิ°‘นπกว่
°«àา“จ�®”‡ªì
„π°√≥’§«“¡º‘¥
„π°√≥’§«“¡º‘¥≈Àÿ‚∑… ®–∂Ÿ°®—∫§«∫§ÿ¡ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰«â‰¥â‡∑à“‡«≈“
∑’Ë®–∂“¡§”„Àâ°“√ ·≈–∑’Ë®–√Ÿâμ—««à“‡ªìπ„§√ ·≈–∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß‡¢“Õ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ‡∑à“π—Èπ
„π°√≥’∑’ËºŸâ∂Ÿ°®—∫‰¡à‰¥â√—∫°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“« ·≈–¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ
‡æ◊ËÕ∑”°“√ Õ∫ «πÀ√◊Õ°“√øÑÕß§¥’ „Àâπ”μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫‰ª»“≈¿“¬„π ’Ë ‘∫·ª¥™—Ë«‚¡ß
π—∫·μà‡«≈“∑’ËºŸâ∂Ÿ°®—∫∂Ÿ°π”μ—«‰ª∂÷ß∑’Ë∑”°“√¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «πμ“¡¡“μ√“ ¯Û ‡«âπ
·μà¡’‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬À√◊Õ¡’‡Àμÿ®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÕ—π¡‘Õ“®°â“«≈à«ß‡ ’¬‰¥â ‚¥¬„Àâæπ—°ß“π
Õ∫ «πÀ√◊Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕ»“≈¢ÕÀ¡“¬¢—ßºŸâμâÕßÀ“π—Èπ‰«â „Àâ»“≈
Õ∫∂“¡ºŸâμâÕßÀ“«à“®–¡’¢âÕ§—¥§â“πª√–°“√„¥À√◊Õ‰¡à ·≈–»“≈Õ“®‡√’¬°æπ—°ß“π
Õ∫ «πÀ√◊Õæπ—°ß“πÕ—¬°“√¡“™’È·®ß‡Àμÿ®”‡ªìπ À√◊ÕÕ“®‡√’¬°æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“‡æ◊ËÕ
ª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“°Á‰¥â
„π°√≥’§«“¡º‘¥Õ“≠“∑’Ë‰¥â°√–∑”≈ß¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ°Õ¬à“ß Ÿß
‰¡à‡°‘πÀ°‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀâ“√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ »“≈¡’Õ”π“® —Ëß¢—ß‰¥â
§√—Èß‡¥’¬« ¡’°”Àπ¥‰¡à‡°‘π‡®Á¥«—π
„π°√≥’§«“¡º‘¥Õ“≠“∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ°Õ¬à“ß Ÿß‡°‘π°«à“À°
‡¥◊Õπ·μà‰¡à∂÷ß ‘∫ªï À√◊Õª√—∫‡°‘π°«à“Àâ“√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ »“≈¡’Õ”π“® —Ëß
¢—ßÀ≈“¬§√—Èßμ‘¥ Ê °—π‰¥â ·μà§√—ÈßÀπ÷ËßμâÕß‰¡à‡°‘π ‘∫ Õß«—π ·≈–√«¡°—π∑—ÈßÀ¡¥μâÕß
‰¡à‡°‘π ’Ë ‘∫·ª¥«—π
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„π°√≥’§«“¡º‘¥Õ“≠“∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ°Õ¬à“ß Ÿßμ—Èß·μà ‘∫ªï
¢÷Èπ‰ª ®–¡’‚∑…ª√—∫¥â«¬À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡ »“≈¡’Õ”π“® —Ëß¢—ßÀ≈“¬§√—Èßμ‘¥ Ê °—π‰¥â ·μà
Àπ÷ËßμâÕß‰¡à‡°‘π ‘∫ Õß«—π·≈–√«¡°—π∑—ÈßÀ¡¥μâÕß‰¡à‡°‘π·ª¥ ‘∫ ’Ë«—π
„π°√≥’μ“¡«√√§À° ‡¡◊ËÕ»“≈ —Ëß¢—ß§√∫ ’Ë ‘∫·ª¥«—π·≈â« À“°
æπ—°ß“πÕ—¬°“√À√◊Õæπ—°ß“π Õ∫ «π¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕ»“≈‡æ◊ËÕ¢Õ¢—ßμàÕ‰ªÕ’°‚¥¬Õâ“ß
‡Àμÿ®”‡ªìπ »“≈®– —Ëß¢—ßμàÕ‰ª‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕæπ—°ß“πÕ—¬°“√À√◊Õæπ—°ß“π Õ∫ «π‰¥â
· ¥ß∂÷ß‡Àμÿ®”‡ªìπ·≈–π”æ¬“πÀ≈—°∞“π¡“„Àâ»“≈‰μà «π®π‡ªìπ∑’ËæÕ„®·°à»“≈
„π°“√‰μà «πμ“¡«√√§ “¡·≈–«√√§‡®Á¥ ºŸâμâÕßÀ“¡’ ‘∑∏‘·μàß
∑π“¬§«“¡‡æ◊Ë Õ ·∂≈ß¢â Õ §— ¥ §â “ π·≈–´— ° ∂“¡æ¬“π ∂â “ ºŸâ μâ Õ ßÀ“‰¡à ¡’ ∑ π“¬§«“¡
‡π◊ËÕß®“°¬—ß‰¡à‰¥â¡’°“√ªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò ·≈–ºŸâμâÕßÀ“√âÕß¢Õ „Àâ»“≈μ—Èß
∑π“¬§«“¡„Àâ ‚¥¬∑π“¬§«“¡π—Èπ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡ß‘π√“ß«—≈·≈–§à“„™â®à“¬μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â
„π¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò «√√§ “¡ ‚¥¬Õπÿ‚≈¡
∂â“æπ—°ß“π Õ∫ «πμâÕß‰ª∑”°“√ Õ∫ «π„π∑âÕß∑’ËÕ◊ËππÕ°
‡¢μ¢Õß»“≈´÷Ëß‰¥â —Ëß¢—ßºŸâμâÕßÀ“‰«â æπ—°ß“π Õ∫ «π®–¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ„Àâ‚Õπ°“√¢—ß‰ª
¬—ß»“≈„π∑âÕß∑’Ë∑’Ë®–μâÕß‰ª∑”°“√ Õ∫ «ππ—Èπ°Á‰¥â ‡¡◊ËÕ»“≈∑’Ë —Ëß¢—ß‰«â‡ÀÁπ‡ªìπ°“√
สมควรก็
¡§«√°Áใ„ห้Àâสั่ง—Ëßโอนไป
‚Õπ
°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«
¡“μ√“ ˘Û Àâ“¡„Àâ∑”°“√§âπ∫ÿ§§≈„¥„π∑’Ë “∏“√≥ ∂“π ‡«âπ·μàæπ—°ß“π
ΩÉ“¬ª°§√ÕßÀ√◊Õμ”√«®‡ªìπºŸâ§âπ „π‡¡◊ËÕ¡’‡ÀμÿÕ—π§«√ ß —¬«à“∫ÿ§§≈π—Èπ¡’ ‘Ëß¢Õß„π
§«“¡§√Õ∫§√Õß‡æ◊ÕË ®–„™â„π°“√°√–∑”§«“¡º‘¥ À√◊Õ´÷ßË ‰¥â¡“‚¥¬°“√°√–∑”§«“¡º‘¥
À√◊Õ´÷Ëß¡’‰«â‡ªìπ§«“¡º‘¥
°“√ª√—∫À√◊Õ§«∫§ÿ¡
¡“μ√“ Ò¯ „π°“√«‘π‘®©—¬§”√âÕß¢Õ„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“« μâÕßæ‘®“√≥“¢âÕ‡À≈à“
π’Èª√–°Õ∫
(Ò) §«“¡Àπ—°‡∫“·Ààß¢âÕÀ“
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(Ú) æ¬“πÀ≈—°∞“π∑’Ëª√“°Ø·≈â«¡’‡æ’¬ß„¥
(Û) æƒμ‘°“√≥åμà“ßÊ ·Ààß§¥’‡ªìπÕ¬à“ß‰√
(Ù) ‡™◊ËÕ∂◊ÕºŸâ√âÕß¢Õª√–°—πÀ√◊ÕÀ≈—°ª√–°—π‰¥â‡æ’¬ß„¥
(ı) ºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬πà“®–À≈∫Àπ’À√◊Õ‰¡à
(ˆ) ¿— ¬ Õ— π μ√“¬À√◊ Õ §«“¡‡ ’ ¬ À“¬∑’Ë ® –‡°‘ ¥ ®“°°“√ª≈à Õ ¬
™—Ë«§√“«¡’‡æ’¬ß„¥ À√◊Õ‰¡à
(˜) „π°√≥’∑’ËºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬μâÕß¢—ßμ“¡À¡“¬»“≈∂â“¡’
§”§—¥§â“π¢Õßæπ—°ß“π Õ∫ «π æπ—°ß“πÕ—¬°“√ ‚®∑°å À√◊ÕºŸâ‡ ’¬À“¬ ·≈â«·μà°√≥’
»“≈æ÷ß√—∫ª√–°Õ∫°“√«‘π‘®©—¬‰¥â
‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°“√μ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‡®â“æπ—°ß“π´÷Ëß¡’Õ”π“® —Ëß
„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«À√◊Õ»“≈Õ“®√—∫øíß¢âÕ‡∑Á®®√‘ß√“¬ß“πÀ√◊Õ§«“¡‡ÀÁπ¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
´÷Ëß°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√π—Èπ‡æ◊ËÕª√–°Õ∫°“√æ‘®“√≥“ —Ëß
§”√âÕß¥â«¬°Á‰¥â
„π°“√Õπÿ≠“μ„Àâª≈àÕ¬™—«Ë §√“« ‡®â“æπ—°ß“π´÷ßË ¡’Õ”π“® ß—Ë „Àâª≈àÕ¬™—«Ë §√“«
À√◊Õ»“≈®–°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢‡°’Ë¬«°—∫∑’ËÕ¬Ÿà¢ÕßºŸâ∂Ÿ°ª≈àÕ¬™—Ë«§√“« À√◊Õ°”Àπ¥‡ß◊ËÕπ‰¢
Õ◊πË „¥„Àâ ºŸ∂â °Ÿ ª≈àÕ¬™—«Ë §√“«ªØ‘∫μ— ‘ ‡æ◊ÕË ªÑÕß°—π°“√À≈∫Àπ’ À√◊Õ‡æ◊ÕË ªÑÕß°—π¿—¬Õ—πμ√“¬
À√◊Õ§«“¡‡ ’¬À“¬∑’ËÕ“®‡°‘¥¢÷Èπ®“°°“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«°Á‰¥â
¡“μ√“ Ò¯/Ò °“√ —Ëß‰¡à„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“« ®–°√–∑”‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿ„¥Õ—π
§«√‡™◊ËÕ‡Àμÿ„¥‡ÀμÿÀπ÷Ëß¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) ºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬®–À≈∫Àπ’
(Ú) ºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬®–‰ª¬ÿàß‡À¬‘ß°—∫æ¬“πÀ≈—°∞“π
(Û) ºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬®–‰ª°àÕ‡ÀμÿÕ—πμ√“¬ª√–°“√Õ◊Ëπ
(Ù) ºŸâ√âÕß¢Õª√–°—πÀ√◊ÕÀ≈—°ª√–°—π‰¡àπà“‡™◊ËÕ∂◊Õ
(ı) °“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«®–‡ªìπÕÿª √√§À√◊Õ°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡
‡ ’¬À“¬μàÕ°“√ Õ∫ «π¢Õß‡®â“æπ—°ß“πÀ√◊Õ°“√¥”‡π‘π§¥’„π»“≈
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§” —Ëß‰¡à„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«μâÕß· ¥ß‡Àμÿº≈ ·≈–μâÕß·®âß‡Àμÿ¥—ß°≈à“«„Àâ
ºŸâμâÕßÀ“À√◊Õ®”‡≈¬·≈–ºŸâ¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ„Àâª≈àÕ¬™—Ë«§√“«∑√“∫‡ªìπÀπ—ß ◊Õ‚¥¬‡√Á«
À≈—°ª√–°—π
¡“μ√“ ÒÒÙ ‡¡◊ËÕ®–ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«‚¥¬„Àâ¡’ª√–°—π·≈–À≈—°ª√–°—π¥â«¬ °àÕπ
ª≈àÕ¬μ—«‰ª „ÀâºŸâ√âÕß¢Õª√–°—π®—¥À“À≈—°ª√–°—π¡“¥—ßμâÕß°“√
À≈—°ª√–°—π¡’ Û ™π‘¥ §◊Õ
(Ò) ¡’‡ß‘π ¥¡“«“ß
(Ú) ¡’À≈—°∑√—æ¬åÕ◊Ëπ¡“«“ß
(Û) ¡’∫ÿ§§≈¡“‡ªìπÀ≈—°ª√–°—π ‚¥¬· ¥ßÀ≈—°∑√—æ¬å
°“√ Õ∫ «π
¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò „π§¥’∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…ª√–À“√™’«‘μÀ√◊Õ„π§¥’∑’ËºŸâμâÕßÀ“¡’Õ“¬ÿ
‰¡à‡°‘π ‘∫·ª¥ªï „π«—π∑’Ëæπ—°ß“π Õ∫ «π·®âß¢âÕÀ“ °àÕπ‡√‘Ë¡∂“¡§”„Àâ°“√ „Àâ
æπ—°ß“π Õ∫ «π∂“¡ºŸμâ Õâ ßÀ“«à“¡’∑π“¬§«“¡À√◊Õ‰¡à ∂â“‰¡à¡’ „Àâ√∞— ®—¥À“∑π“¬§«“¡„Àâ
„π§¥’∑’Ë¡’Õ—μ√“‚∑…®”§ÿ° °àÕπ‡√‘Ë¡∂“¡§”„Àâ°“√ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∂“¡
ºŸâμâÕßÀ“«à“¡’∑π“¬§«“¡À√◊Õ‰¡à ∂â“‰¡à¡’·≈–ºŸâμâÕßÀ“μâÕß°“√∑π“¬§«“¡ „Àâ√—∞®—¥À“
∑π“¬§«“¡„Àâ
°“√®—¥À“∑π“¬§«“¡μ“¡«√√§Àπ÷ËßÀ√◊Õ«√√§ Õß „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π
ªØ‘ ∫— μ‘ μ “¡À≈— ° ‡°≥±å «‘ ∏’ ° “√ ·≈–‡ß◊Ë Õ π‰¢∑’Ë °”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ·≈–„Àâ
∑π“¬§«“¡∑’Ë √— ∞ ®— ¥ À“„Àâ ‰ ¥â √— ∫ ‡ß‘ π √“ß«— ≈ ·≈–§à “ „™â ®à “ ¬μ“¡√–‡∫’ ¬ ∫∑’Ë ° √–∑√«ß
¬ÿμ‘∏√√¡°”Àπ¥ ‚¥¬‰¥â√—∫§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°°√–∑√«ß°“√§≈—ß
‡¡◊ËÕ‰¥â®—¥À“∑π“¬§«“¡„Àâ·°àºŸâμâÕßÀ“μ“¡ «√√§Àπ÷Ëß «√√§ Õß À√◊Õ«√√§
“¡·≈â« „π°√≥’®”‡ªìπ‡√àß¥à«π À“°∑π“¬§«“¡‰¡àÕ“®¡“æ∫ºŸâμâÕßÀ“‰¥â ‚¥¬‰¡à·®âß
‡Àμÿ¢—¥¢âÕß„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑√“∫ À√◊Õ·®âß·μà‰¡à¡“æ∫ºŸâμâÕßÀ“¿“¬„π‡«≈“Õ—π
¡§«√ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑”°“√ Õ∫ «πºŸâμâÕßÀ“‰ª‰¥â‚¥¬‰¡àμâÕß√Õ∑π“¬§«“¡
·μàæπ—°ß“π Õ∫ «πμâÕß∫—π∑÷°‡Àμÿπ—Èπ‰«â„π ”π«π°“√ Õ∫ «π¥â«¬
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¡“μ√“ ÒÛÙ/Ú „Àâπ”∫∑∫—≠≠—μ‘„π¡“μ√“ ÒÛÛ ∑«‘ ·≈–¡“μ√“ ÒÛÛ μ√’
¡“„™â∫—ß§—∫‚¥¬Õπÿ‚≈¡·°à°“√ Õ∫ «πºŸâμâÕßÀ“Õ“¬ÿ‰¡à‡°‘π ‘∫·ª¥ªï
¡“μ√“ ÒÛÙ/Û ºŸâμâÕßÀ“¡’ ‘∑∏‘„Àâ∑π“¬§«“¡À√◊ÕºŸâ∑’Ëμπ‰«â«“ß„®‡¢â“øíß
°“√ Õ∫ª“°§”μπ‰¥â
¡“μ√“ ÒÛÙ/Ù „π°“√∂“¡§”„Àâ°“√ºŸâμâÕßÀ“ „Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π·®âß„Àâ
ºŸâμâÕßÀ“∑√“∫°àÕπ«à“
(Ò) ºŸâμâÕßÀ“¡’ ‘∑∏‘∑’Ë®–„Àâ°“√À√◊Õ‰¡à°Á‰¥â ∂â“ºŸâμâÕßÀ“
„Àâ°“√ ∂âÕ¬§”∑’ËºŸâμâÕßÀ“„Àâ°“√π—ÈπÕ“®„™â‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π°“√æ‘®“√≥“§¥’‰¥â
(Ú) ºŸâμâÕßÀ“¡’ ‘∑∏‘„Àâ∑π“¬§«“¡À√◊ÕºŸâ´÷Ëßμπ‰«â«“ß„®‡¢â“
øíß°“√ Õ∫ª“°§”μπ‰¥â
‡¡◊ËÕºŸâμâÕßÀ“‡μÁ¡„®„Àâ°“√Õ¬à“ß„¥°Á„Àâ®¥§”„Àâ°“√‰«â ∂â“
ºŸâμâÕßÀ“‰¡à‡μÁ¡„®„Àâ°“√‡≈¬°Á„Àâ∫—π∑÷°‰«â
∂âÕ¬§”„¥Ê ∑’ËºŸâμâÕßÀ“„Àâ‰«âμàÕæπ—°ß“π Õ∫ «π°àÕπ¡’
°“√·®âß ‘∑∏‘μ“¡«√√§Àπ÷Ëß À√◊Õ°àÕπ∑’Ë®–¥”‡π‘π°“√ μ“¡¡“μ√“ ÒÛÙ/Ò ¡“μ√“
ÒÛÙ/Ú ·≈–¡“μ√“ ÒÛÙ/ Û ®–√—∫øíß‡ªìπæ¬“πÀ≈—°∞“π„π°“√æ‘ Ÿ®πå§«“¡º‘¥
¢ÕßºŸâπ—Èπ‰¡à‰¥â
¡“μ√“ ÒÛı „π°“√∂“¡§”„Àâ°“√ºŸâμâÕßÀ“ Àâ“¡¡‘„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π∑”
À√◊Õ®—¥„Àâ∑”°“√„¥ Ê ´÷Ëß‡ªìπ°“√„Àâ§”¡—Ëπ —≠≠“ ¢Ÿà‡¢Á≠ À≈Õ°≈«ß ∑√¡“π „™â°”≈—ß
∫—ß§—∫ À√◊Õ°√–∑”‚¥¬¡‘™Õ∫ª√–°“√„¥Ê ‡æ◊ËÕ®Ÿß„®„Àâ‡¢“„Àâ°“√Õ¬à“ß„¥ Ê „π‡√◊ËÕß∑’Ë
μâÕßÀ“π—Èπ
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∫∑ √ÿª°“√ªØ‘∫—μ‘‡¡◊ËÕÀπà«¬∑À“√‰¥â√—∫°“√ª√– “π
Ò. ‡¡◊ËÕ∑À“√®–∂Ÿ°®—∫ À√◊Õ∑À“√∂Ÿ°®—∫°ÿ¡
- Àπà«¬μâÕßμ√«® Õ∫«à“ ºŸâ®—∫°ÿ¡¡’§” —ËßÀ√◊ÕÀ¡“¬®—∫¢Õß»“≈À√◊Õ‰¡à
‡«âπ·μà‡ªìπ°“√∑”º‘¥´÷ËßÀπâ“
- ∑À“√∑’Ë∂Ÿ°®—∫°ÿ¡§«√∂Õ¥‡§√◊ËÕß·∫∫∑À“√‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√·π–π”®“°
ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√—°…“‡°’¬√μ‘¢Õß∑À“√
- “√«—μ√∑À“√μâÕß„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√®—∫°ÿ¡∑À“√·°àμ”√«®À√◊Õ
æπ—°ß“πΩÉ“¬ª°§√Õß
(√–‡∫’¬∫œ ¢âÕ ÒÛ ª√–°Õ∫ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“
¡“μ√“ ˜¯, ¯ ·≈– ¯Ù)
Ú. °“√√—∫μ—«ºŸâμâÕßÀ“ °“√ª≈àÕ¬™—Ë«§√“« ·≈–°“√§«∫§ÿ¡μ—«
- ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√ª√– “π®“°ºŸâ®—∫°ÿ¡ ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßºŸâ∂Ÿ°®—∫μâÕß√’∫
·®âß„ÀâºŸâ®—∫°ÿ¡∑√“∫«à“ ª√– ß§å®–√—∫μ—«ºŸâ∂Ÿ°®—∫À√◊Õ‰¡à
- ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√·π–π”®“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ ºŸâ∂Ÿ°®—∫°ÿ¡§«√¬Õ¡∂Õ¥‡§√◊ËÕß
·∫∫∑À“√ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√√—°…“‡°’¬√μ‘¢Õß∑À“√
- ºŸâ∂Ÿ°®—∫°ÿ¡ À√◊Õ∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâ¡’ à«π‰¥â‡ ’¬ “¡“√∂¬◊Ëπ§”√âÕß¢Õ
ª≈àÕ¬™—Ë«§√“«‰¥âμ≈Õ¥‡«≈“ (¡. Òˆ)
- À≈—°ª√–°—π∑’„Ë ™â„π°“√ª≈àÕ¬™—«Ë §√“« ‰¥â·°à ‡ß‘π ¥ À≈—°∑√—æ¬åÕπ◊Ë ·≈–
∫ÿ§§≈‚¥¬· ¥ßÀ≈—°∑√—æ¬å (¡. ÒÒÙ)
- ºŸâ∂Ÿ°®—∫ “¡“√∂π”∑π“¬À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ëμπ‰«â«“ß„®‡¢â“√à«¡øíß°“√∂Ÿ°
Õ∫ª“°§” ‡æ◊ËÕÕ¬Ÿà√à«¡„π ∂“π∑’Ë∑’Ë∑”°“√π”™’È∑’Ë‡°‘¥‡Àμÿ °“√™’Èμ—« À√◊Õ°“√∑”·ºπ
ª√–∑ÿ…°√√¡ ª√–°Õ∫§”√—∫ “√¿“æ‰¥â
(√–‡∫’¬∫œ ¢âÕ ÒÙ, Òı ·≈– Òˆ ª√–°Õ∫ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’
æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ¡“μ√“ ¯˜, Òˆ, Ò¯, Ò¯/Ò, ÒÛÙ/Ò - Ù ·≈– ÒÛı)
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Û. °“√μ√«®§âπμ—«∫ÿ§§≈ ∂“π∑’Ë·≈–∑’Ë√‚À∞“π ¬“πæ“Àπ–
- °“√μ√«®§âπμ—«∫ÿ§§≈ μâÕß¡’§” —ËßÀ√◊ÕÀ¡“¬»“≈
- °“√μ√«®§âπ ∂“π∑’Ë·≈–∑’Ë√‚À∞“πÕ—π‡ªìπ‡«≈“∑’Ëμ—Èß∑À“√À√◊Õ¢Õß∑“ß
√“™°“√∑À“√ πÕ°®“°μâÕß¡’§” —ËßÀ√◊ÕÀ¡“¬»“≈·≈â« ¬—ßμâÕß·®âß„ÀâºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
À√◊ÕºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ àßºŸâ·∑πÕ¬Ÿà√à«¡„π°“√μ√«®§âπ‰¥â
- °“√μ√«®§âπ¬“πæ“Àπ–¢Õß∑“ß√“™°“√∑À“√¢≥–ªØ‘∫—μ‘„πÀπâ“∑’Ë
√“™°“√ μâÕß‰¥â√—∫Õπÿ¡—μ‘‡ªìπÀπ—ß ◊Õ®“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¬“πæ“Àπ–π—Èπ Ê μ—Èß·μà™—Èπ
º∫.æ≈ À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª
- „Àâß¥°“√μ√«®§âπ¬“πæ“Àπ–¢Õß∑“ß√“™°“√ À“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“
ºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“Àπà«¬¡’Àπ—ß ◊Õ¬◊π¬—π«à“®–∑”„Àâ°“√ªØ‘∫—μ‘°“√¬ÿ∑∏‡ ’¬‡ª√’¬∫
- „Àâß¥‡«âπ°“√μ√«®§âπ ‘Ëß¢Õß√“™°“√≈—∫ À“°‰¥â√—∫°“√√—∫√Õß‡ªìπ
Àπ—ß ◊Õ®“°π“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√Àπâ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–„Àâ∑ÿ°ΩÉ“¬≈ß™◊ËÕ‰«â‡ªìπ
À≈—°∞“π ·μà∂“â ºŸ¡â Õ’ ”π“®§âπ´÷ßË ¡’μ”·Àπàßμ—ßÈ ·μàª≈—¥Õ”‡¿ÕÀ√◊ÕÀ—«Àπâ“ ∂“π’Õ”‡¿Õ¢÷πÈ ‰ª
¬—ßμ‘¥„®∑’Ë®–μ√«®§âπ„Àâ∑”‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ªî¥ºπ÷°‰«â ·≈â«·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√√à«¡
μ√«®§âπ∑’Ë ∂“π’ª≈“¬∑“ß
- „Àâß¥°“√μ√«®§âπ ‘Ëß¢Õß„¥Ê À“°ºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“ΩÉ“¬∑À“√ºŸâ‡ªìπ
À—«Àπâ“Àπà«¬¡’Àπ—ß Õ◊ √—∫√Õß«à“°“√μ√«®§âπ®–‡ªìπ‡Àμÿ„Àâ°“√ªØ‘∫μ— °‘ “√¬ÿ∑∏‡ ¬’ ‡ª√’¬∫
(√–‡∫’¬∫œ ¢âÕ Ò˜, Ò¯ ·≈– Ò˘ ª√–°Õ∫ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬«‘∏’
æ‘®“√≥“§«“¡Õ“≠“ ¡“μ√“ ˘Ù ∂÷ß ÒÙ)
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

∫∑∑’Ë Ò
§«“¡À¡“¬π‘¬“¡»—æ∑å
™”√ÿ¥ À¡“¬∂÷ß ºÿæ—ß ¢“¥«‘Ëπ ∫ÿ∫ ≈“¬ ‰¡àÕ¬Ÿà„π ¿“æ‡√’¬∫√âÕ¬ ·≈–„Àâ√«¡
∂÷ß°“√ ¢Ÿ¥≈∫ ‡≈Õ–‡≈◊Õπ®πÕà“π¢âÕ§«“¡‰¡à‰¥â À√◊Õ‰¡à™—¥‡®π®π‰¡à “¡“√∂∑’Ë®–
‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â«à“‡ªìπÀπ—ß ◊Õ ”§—≠∑’Ë·∑â®√‘ß À√◊ÕμàÕ‡μ‘¡¢âÕ§«“¡´÷Ëß¡‘‰¥â¡’°”Àπ¥‰«â„π
√–‡∫’¬∫¢Õß∑“ß√“™°“√ À√◊Õ‡®â“Àπâ“∑’Ë¡‘‰¥â≈ß™◊ËÕ À√◊Õª√–∑—∫μ√“∑’Ë√Õ¬·°â À“°‡ªìπ
≈—°…≥–¥—ßπ’È∂◊Õ«à“™”√ÿ¥
Ÿ≠À“¬ À¡“¬∂÷ß Ÿ≠À“¬‰ª‚¥¬‰¡à “¡“√∂®–À“¡“‰¥â À√◊Õ‰¡à “¡“√∂®–π”
μ‘¥μ—«‰ª¡“ À√◊Õ ¬◊Ëπ· ¥ßμàÕ‡®â“æπ—°ß“π‰¥â
‡°‘¥‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ À¡“¬∂÷ß ‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥®“°¿—¬∏√√¡™“μ‘ ´÷Ëß¡πÿ…¬åªÿ∂ÿ™π
‰¡à “¡“√∂®–ªÑÕß°—π‰¥â ‡™àπ ‡°‘¥Õÿ∑°¿—¬ πÈ”∑à«¡∫â“π‡√◊Õπ∑’Ëæ—°Õ“»—¬®π¢â“«¢Õß
‡ ’¬À“¬ ‡°‘¥«“μ¿—¬ ‰¥âæ—¥æ“∫â“π‡√◊Õπ∑’Ëæ—°Õ“»—¬≈â¡æ—ß®π¢â“«¢Õß‡ ’¬À“¬
À√◊Õ∫“ß§√—Èß¡’¿—¬∫“ßÕ¬à“ß´÷ËßÕ“®ªÑÕß°—π¡‘„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ ‡™àπÕ—§§’¿—¬ ‚®√¿—¬
·¡â«“à ‡√“®–‰¥âæ¬“¬“¡„™â§«“¡√–¡—¥√–«—ßμ“¡ ¡§«√·≈â«°ÁªÕÑ ß°—π¡‘‰¥â ‡æ√“–‡À≈◊Õ«‘ ¬—
πÕ°®“°π’È¬—ß¡’¿—¬∫“ßÕ¬à“ß´÷ËßÕ“®®–‰¡à√â“¬·√ßπ—° ·μà∂â“À“°‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«°Áπ”§«“¡
‡ ’¬À“¬·°à∑√—æ¬å ‘π·≈–™’«‘μ‰¥â ‡™àπ ‡√◊Õ≈à¡
´÷Ëß¡‘‰¥â‡°‘¥®“°§«“¡ª√–¡“∑À√◊Õ πÿ°§–πÕß ·μà‡°‘¥‡æ√“– ÿ¥«‘ —¬∑’Ë®–·°â‰¢
·≈–μπ‡Õß®”‡ªìπμâÕß ≈–∑√—æ¬å ‘Ëß¢Õß‡æ◊ËÕ‡Õ“™’«‘μ ´÷Ëß®–μâÕßæ‘®“√≥“‡ªìπ√“¬ Ê ‰ª
∫ÿ§§≈´÷Ëß∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈â« À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§§≈∑’Ë°ÆÀ¡“¬‰¥â°”Àπ¥‰«â´÷Ëß¡’ Ú
≈—°…≥– §◊Õ
Ò. ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ú ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
Ú. ∂â“™“¬∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò˜ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« °—∫À≠‘ß∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ Òı ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â«‰¥â ¡√ °—π·≈–®¥∑–‡∫’¬π ¡√ °—π∂Ÿ°μâÕßμ“¡°ÆÀ¡“¬·≈â« π—∫«à“‡ªìπ
∫ÿ§§≈∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈â«
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«—π∑’Ë “¡“√∂®–ªØ‘∫—μ‘‰¥â À¡“¬∂÷ß «—π´÷Ëß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë®–μâÕßªØ‘∫—μ‘
μ“¡°ÆÀ¡“¬·≈– “¡“√∂®–ªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬‰¥â ·≈–√«¡∂÷ß«—π´÷Ëß‡®â“Àπâ“∑’Ë®–
ªØ‘∫—μ‘‰¥â¥â«¬
∫ÿ§§≈´÷Ëß‰√â§«“¡ “¡“√∂ À¡“¬∂÷ß ∫ÿ§§≈∑’Ë«‘°≈®√‘μÀ√◊Õ®‘μøíòπ‡øóÕπ
‰¡à ¡ª√–°Õ∫ ®π‰¡à “¡“√∂ª√–°Õ∫°“√À“‡≈’È¬ß™’æ‰¥â·≈–‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ
∫ÿ§§≈∑’æË °‘ “√∑ÿææ≈¿“æ À¡“¬∂÷ß ºŸ∑â ¡’Ë √’ “à ß°“¬‰¡à ¡∫Ÿ√≥åº¥‘ ª°μ‘ ´÷ßË ‰¡à
“¡“√∂ª√–°Õ∫°“√À“‡≈’È¬ß™’æ‰¥â ·≈–‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ
∫ÿ§§≈∑’Ë™√“ À¡“¬∂÷ß ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡·°à®π√à“ß°“¬∑√ÿ¥‚∑√¡®π‰¡à “¡“√∂
ª√–°Õ∫°“√À“‡≈’È¬ß™’æ‰¥â ·≈–‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ
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∫∑∑’Ë Ú
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘
√—∫√“™°“√∑À“√ æ.». ÚÙ˘˜
¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë ı °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.».ÚÙ˘˜
‡ªìπªï∑’Ë ˘ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π
æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâª√–°“»«à“ ‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√ª√—∫ª√ÿß°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√√—∫
√“™°“√∑À“√‡ ’¬„À¡à
®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâμ√“æ√–√“™∫—≠≠—μ‘¢÷Èπ‰«â ‚¥¬§”·π–π”
·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß ¿“ºŸâ·∑π√“…Æ√¥—ßμàÕ‰ªπ’È
¡“μ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√
æ.». ÚÙ˘˜é
¡“μ√“ Ú æ√–√“™∫— ≠ ≠— μ‘ π’È „ Àâ „ ™â ∫— ß §— ∫ μ—È ß ·μà «— π ∂— ¥ ®“°«— π ª√–°“»„π
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡ªìπμâπ‰ª
¡“μ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜˘
¡“μ√“ Ù „πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È
(Ò) ç«‘∏’π—∫Õ“¬ÿé ∂â“‡°‘¥æÿ∑∏»—°√“™„¥„Àâ∂◊Õ«à“¡’Õ“¬ÿ§√∫Àπ÷Ëßªï
∫√‘∫Ÿ√≥å‡¡◊ËÕ ‘Èπæÿ∑∏»—°√“™∑’Ë‡°‘¥π—Èπ à«π°“√π—∫Õ“¬ÿμàÕ‰ª„Àâπ—∫·μà‡©æ“–ªï∑’Ë ‘Èπ
æÿ∑∏»—°√“™·≈â« ∂â“‰¡àª√“°Øªï‡°‘¥„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë‡ªìπºŸâ°”Àπ¥μ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π
°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ¬—ß¡’Õ∏‘∫“¬‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰«âÕ’°„π°Æ°√–∑√«ß
©∫—∫∑’Ë Û §◊Õ
กรมจเรทหารบก
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118

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û (æ.». ÚÙ˘¯) «‘∏’π—∫Õ“¬ÿμ“¡¡“μ√“ Ù (Ò) §◊Õ §π
‡°‘¥„πæÿ∑∏»—°√“™„¥°Áμ“¡ ‡¡◊ËÕ ‘Èπæÿ∑∏»—°√“™∑’Ë‡°‘¥π—Èπ „Àâπ—∫Õ“¬ÿ§√∫Àπ÷Ëßªï∫√‘∫Ÿ√≥å
·≈–π—∫Õ“¬ÿ§√∫ Õß “¡ ’Ë œ≈œ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ‡√’¬ßμ“¡≈”¥—∫‡¡◊ËÕ ‘Èπæÿ∑∏»—°√“™μàÕ Ê
‰ª Õ“¬ÿ§√∫ ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πæÿ∑∏»—°√“™„¥ „Àâ‡√’¬°«à“§π™—Èπªïπ—Èπ ‡™àπ §π‡°‘¥
„πæÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜˘ ®–‡ªìπ«—π‡¥◊Õπ„¥°Áμ“¡ „Àâπ—∫Õ“¬ÿ§√∫Àπ÷Ëßªï∫√‘∫Ÿ√≥å‡¡◊ËÕ ‘Èπ
æÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˜˘ Õ“¬ÿ§√∫ ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πæÿ∑∏»—°√“™ ÚÙ˘˜ ·≈–‡√’¬°«à“
§π™—Èπªï ÚÙ˘˜ ‡ªìπμâπ
∂â“‰¡àª√“°Øªï‡°‘¥„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∂Ë Õ◊ ‡Õ“μ“¡∑’‡Ë æ◊ÕË π∫â“π‡™◊ÕË °—π«à“Õ“¬ÿ‡∑à“„¥
ª√–°Õ∫°—∫°“√ —ß‡°μ√à“ß°“¬‡ªìπ‡°≥±å ”À√—∫°”Àπ¥Õ“¬ÿ)
(Õ∏‘∫“¬ «‘∏’π—∫Õ“¬ÿμ“¡¡“μ√“ Ù ·≈–°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Û æÕ®–·¬°ÕÕ°
‡ªìπÀ—«¢âÕ‰¥â ¥—ßπ’È §◊Õ
Ò. «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ§√∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
Ú. «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ¬à“ß
Û. «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ‡ªìπ™—Èπªï
Ù. «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ∫ÿ§§≈‰¡àª√“°Øªï‡°‘¥
Ò) «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ§√∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ‡π◊ËÕß®“°°“√‡√’¬°§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õß
ª√–®”°“√‚¥¬ª°μ‘ °√–∑”ªï≈– Ò §√—Èß §◊Õ „π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π∑ÿ° Ê ªï ‰¡à‰¥â°√–∑”
°—π∑ÿ° Ê ‡¥◊Õπ À√◊Õ∑ÿ° Ê «—π ¥—ßπ—Èπ æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ ®÷ß‰¥â°”Àπ¥
«‘∏’π—∫Õ“¬ÿ¢Õß∫ÿ§§≈¢÷Èπ‡ªìπæ‘‡»… μà“ß‰ª®“°«‘∏’π—∫Õ“¬ÿμ“¡°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ ·≈–‰¡à
‡À¡◊Õπ°—∫°“√π—∫Õ“¬ÿμ“¡∏√√¡¥“ À√◊Õ°“√π—∫Õ“¬ÿ„π«‘™“æ‘‡»…∫“ß·¢πß °≈à“«§◊Õ
°“√π—∫Õ“¬ÿμ“¡°ÆÀ¡“¬π’È „Àâ§π‡°‘¥¿“¬„π√Õ∫ªï‡¥’¬«°—π¡’Õ“¬ÿ‡∑à“°—πÀ¡¥ ‰¡à«à“§π
π—Èπ®–‡°‘¥μâπªï °≈“ßªï À√◊Õª≈“¬ªï
¢âÕ§«“¡„πμ—«∫∑∑’Ë«à“ ç∂â“‡°‘¥æÿ∑∏»—°√“™„¥ „Àâ∂◊Õ«à“¡’Õ“¬ÿ§√∫Àπ÷Ëß
ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ‡¡◊ËÕ ‘Èπæÿ∑∏»—°√“™∑’Ë‡°‘¥π—Èπé À¡“¬§«“¡«à“„Àâ∂◊Õ æ.». ‡°‘¥‡ªìπ ”§—≠
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หา
°“√การตรวจการจั
◊∫ «π Õ∫ ด«π

‚¥¬‰¡à§”π÷ß∂÷ß«—π∑’·Ë ≈–‡¥◊Õπ‡°‘¥ ‡™àπ π“¬ °. ‡°‘¥«—π∑’Ë Ò ‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». Úı˜
·≈– π“¬ ¢. ‡°‘¥«—π∑’Ë Òı ‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úı˜ °—∫π“¬ §. ‡°‘¥«—π∑’Ë ÛÒ ‡¥◊Õπ
∏—π«“§¡ æ.». Úı˜ æÕ ‘Èπæÿ∑∏»—°√“™∑’Ë‡°‘¥π—Èπ §◊Õ À¡¥«—π∑’Ë ÛÒ ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡
æ.». Úı˜ ·≈â« π“¬ °., ¢. ·≈– §. ®–¡’Õ“¬ÿ§√∫Àπ÷Ëßªï∫√‘∫Ÿ√≥å ‡∑à“°—πÀ¡¥ À√◊Õ
®–π—∫°—πßà“¬ Ê °Á§◊Õ π“¬ °., ¢. ·≈– §. ®–¡’Õ“¬ÿ§√∫Àπ÷Ëßªï∫√‘∫Ÿ√≥åμ—Èß·μà«—π∑’Ë Ò
‡¥◊Õπ¡°√“§¡ æ.». Úı¯ ‡ªìπμâπ‰ª ·≈–‡¡◊ËÕ ‘ÈπªïμàÕ Ê ‰ª π“¬ °., ¢. ·≈– §.
°Á®–¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ú, Û, Ù ªï∫√‘∫Ÿ√≥åμàÕ Ê ‰ª∑”πÕß‡¥’¬«°—π
¥â«¬°“√π—∫Õ“¬ÿ‚¥¬«‘∏’π’È®÷ßæÕ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å ”À√—∫§‘¥Õ“¬ÿ∫ÿ§§≈
‰¥âÕ¬à“ßßà“¬ Ê ·≈–√«¥‡√Á« §◊Õ ∂â“μâÕß°“√∑√“∫«à“ §π„¥®–¡’Õ“¬ÿ‡∑à“„¥„π æ.». „¥
°Á‡Õ“ æ.». ‡°‘¥¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπμ—Èß ‡Õ“®”π«πÕ“¬ÿ∑’ËμâÕß°“√∑√“∫‰ª∫«° º≈≈—æ∏å®–‡ªìπ
®”π«π æ.». ‡™àπμâÕß°“√∑√“∫«à“ π“¬‡¥™‡°‘¥ æ.». ÚÙ¯˘ ®–¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯
ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï„¥ μâÕß‡Õ“ ÚÙ¯˘ μ—Èß ∫«°¥â«¬ Ò¯ º≈≈—æ∏å‰¥â Úı˜ (ÚÙ¯˘ +
Ò¯ = Úı˜) °Á∑√“∫‰¥â∑—π∑’«à“ π“¬‡¥™¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å „π æ.». Úı˜
À√◊Õ°≈—∫°—π ∂â“μâÕß°“√∑√“∫«à“ „πªïπ§’È π„¥®–¡’Õ“¬ÿ‡∑à“„¥ °Á‡Õ“ æ.». ¢Õßªïª®í ®ÿ∫π— μ—ßÈ
‡Õ“ æ.». ‡°‘¥¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ‰ª≈∫ º≈≈—æ∏å ®–‡ªìπ®”π«πÕ“¬ÿ§√∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å¢Õß
∫ÿ§§≈π—Èπ ‡™àπ μâÕß°“√∑√“∫«à“ π“¬»—°¥‘Ï ‡°‘¥ æ.». ÚÙ¯˘ „πªï æ.». Úı˜ ®–
¡’Õ“¬ÿ ‡∑à“„¥ °Á‡Õ“ Úı˜ μ—Èß ≈∫¥â«¬ ÚÙ¯˘ º≈≈—æ∏å‰¥â Ò¯ (Úı˜ - ÚÙ¯˘
= Ò¯) °Á∫Õ°‰¥â«à“ π“¬»—°¥‘Ï¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï æ.». Úı˜
Ú) «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ¬à“ß μ“¡¡“μ√“ Ù ·≈–°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Û ‰¡à‰¥â°≈à“«
∂÷ß‰«â ·μà„πμ—«∫∑∫“ß¡“μ√“ §◊Õ ¡“μ√“ Òˆ ¡“μ√“ Úı ·≈–¡“μ√“ Úˆ ‰¥â¡’
∫∑∫—≠≠—μ‘°≈à“«∂÷ß‰«â ”À√—∫„Àâª√–™“™πªØ‘∫—μ‘ ®÷ß§«√∑”§«“¡‡¢â“„®‰«â¥â«¬ «‘∏’π—∫
Õ“¬ÿ¬à“ß°Á‰¡à„™à¢Õß¬“°Õ–‰√ ‡√‘Ë¡μ—Èß·μà∫ÿ§§≈‡°‘¥¡“°Á¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò ªï §√—Èπ‡¡◊ËÕ ‘Èπ
æÿ∑∏»—°√“™∑’Ë‡°‘¥ ∫ÿ§§≈π—Èπ®–¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–„π¢≥–‡¥’¬«°—π °Á®–
¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ú ªï¥â«¬ ‡¡◊ËÕ ‘Èπæÿ∑∏»—°√“™μàÕ‰ª¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ú ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–¡’Õ“¬ÿ
¬à“ß‡¢â“ Û ªï¥â«¬ ·≈–π—∫‡™àππ’ÈμàÕ Ê ‰ª §«√ —ß‡°μ«à“ Õ“¬ÿ¢Õß∫ÿ§§≈μ“¡æ√–√“™
กรมจเรทหารบก

127

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา

120

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√π—Èπ „π¢≥–‡¥’¬«°—π ®–¡’∑—ÈßÕ“¬ÿ§√∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈–Õ“¬ÿ¬à“ß
§Ÿà°—π‰ª ÿ¥·μà«à“®–æŸ¥∂÷ßÕ“¬ÿÕ¬à“ß„¥ §◊Õ æŸ¥∂÷ßÕ“¬ÿ§√∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥åÀ√◊ÕÕ“¬ÿ¬à“ß ·≈–
®”π«πÕ“¬ÿ¬à“ß®–¡“°°«à“®”π«π§√∫ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å¢Õß®”π«πÕ“¬ÿπ—ÈπÊ Õ¬ŸàÀπ÷Ëßªï‡ ¡Õ
à«π°“√π—∫Õ“¬ÿ‚¥¬«‘∏’ßà“¬ Ê °Á§‘¥®“°«‘∏’π—∫Õ“¬ÿ§√∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â«
∫«°¥â«¬Àπ÷Ëß°Á®–‡ªìπÕ“¬ÿ¬à“ß ‡™àπ ®–μâÕß°“√∑√“∫«à“ π“¬‰∑¬‡°‘¥ æ.». ÚÙ¯¯
®–¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò˘ ªï„πªï„¥ °Á‡Õ“ ÚÙ¯¯ μ—Èß ∫«°¥â«¬ Ò¯ º≈≈—æ∏å‰¥â Úıˆ
À¡“¬§«“¡«à“¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„π æ.». Úıˆ ·≈–„π¢≥–‡¥’¬«°—π π“¬‰∑¬
®–¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò˘ ªï „π æ.». Úıˆ ¥â«¬
Û) «‘∏’π—∫Õ“¬ÿ‡ªìπ™—Èπª’ ‡√◊ËÕß«‘∏’π—∫Õ“¬ÿ‡ªìπ™—Èπª’ ‰¡à¡’§«“¡ ”§—≠ ”À√—∫
ª√–™“™π ·≈–¡’∫—≠≠—μ‘‰«â„πμ—«∫∑‡æ’¬ß¡“μ√“‡¥’¬« §◊Õ ¡“μ√“ Ò¯ ‡∑à“π—Èπ ‡ªìπ
‡√◊ÕË ß¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ”À√—∫®—¥∑”∫—≠™’√“¬™◊ÕË ∑À“√·¬°‰«â‡∑à“π—πÈ ®÷ß®–‰¡àÕ∏‘∫“¬„Àâ≈–‡Õ’¬¥
‡¢â“„®μ“¡μ—«∫∑·μà‡æ’¬ß«à“∫ÿ§§≈„¥¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï„¥ °Á‡√’¬°«à“ §π
™—Èπªïπ—Èπ °Á§ßæÕ·≈â« ‡™àπ π“¬¥”√ß¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å „π æ.». Úı˜ °Á
‡√’¬°«à“ §π™—Èπªï Úı˜
Ù) «‘ ∏’ π— ∫ Õ“¬ÿ ∫ÿ § §≈∑’Ë ‰ ¡à ª √“°Øªï ‡ °‘ ¥ §”«à“‰¡àª√“°Øªï‡°‘¥„π∑’Ëπ’È
À¡“¬§«“¡∂÷ß ‰¡à∑√“∫ªï‡°‘¥∑’Ë·πàπÕπ §«“¡®√‘ß°Á‰¡àπà“®–¡’°√≥’‡™àππ’È ‡æ√“–
ªí®®ÿ∫—ππ’Èª√–™“™π π„®«—π‡¥◊Õπªï°—π¡“°¢÷Èπ ·μà°Á¬—ß¡’°√≥’∫ÿ§§≈‰¡à∑√“∫ªï‡°‘¥∑’Ë
·πàπÕπ¢Õßμπ ‡™àπ ‡¥Á°∑’Ë‡°‘¥®“°∫‘¥“¡“√¥“≈—°≈Õ∫‰¥â‡ ’¬°—π ‡«≈“‡°‘¥∫ÿμ√ ∫‘¥“
¡“√¥“∑Õ¥∑‘ßÈ ‰¡à‡Õ“„®„ à À√◊Õ‡¥Á°∑’‡Ë °‘¥®“°∫‘¥“¡“√¥“∑’ÕË ¬ŸÀà “à ß‰°≈®“°§«“¡‡®√‘≠¡“°
Ê À√◊Õ‡¥Á°∑’Ë‡°‘¥®“°∫‘¥“¡“√¥“∑’Ë¬“°®π π„®·μà°“√∑”¡“À“°‘π ‰¡à π„®∫ÿμ√∑’Ë
‡°‘¥¡“ °√≥’‡À≈à“π’È°ÁÕ“®∑”„Àâ∫ÿ§§≈‰¡à∑√“∫ªï‡°‘¥¢Õßμπ‰¥â æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫
√“™°“√∑À“√®÷ß®”‡ªìπμâÕß°”Àπ¥«‘∏’π—∫Õ“¬ÿ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’È¢÷Èπ‰«â ‡æ◊ËÕ®—¥„Àâμ—«‰¥â
‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√μàÕ‰ª ´÷Ëßμ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Û ‰¥â°”Àπ¥‡Õ“‰«â«à“
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ç∂â“‰¡àª√“°Øªï‡°‘¥ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∂◊Õ‡Õ“μ“¡∑’Ë‡æ◊ËÕπ∫â“π‡™◊ËÕ
°—π«à“Õ“¬ÿ‡∑à“„¥ ª√–°Õ∫°—∫°“√ —ß‡°μ√à“ß°“¬‡ªìπ‡°≥±å ”À√—∫°”Àπ¥Õ“¬ÿé
∂Ÿ°μâÕßÕ¬à“ß·∑â®√‘ß Õ“®§≈“¥‡§≈◊ËÕπ¡“°À√◊ÕπâÕ¬°Á‰¥â §ß∂◊Õ‡Õ“‡ªìπª√–¡“≥‡∑à“π—Èπ
‡∑à“∑’Ë°≈à“«¡“π’È‡ªìπ·μà‡æ’¬ßÕ∏‘∫“¬μ“¡¢âÕ§«“¡¢Õß°ÆÀ¡“¬ ·μà°“√
ªØ‘∫—μ‘®√‘ßπ—Èπ ‡®â“Àπâ“∑’Ë¡—°®–‰¡à∑”„Àâ ‚¥¬∂◊Õ«à“æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√
°”Àπ¥„Àâª√–™“™π‡√‘Ë¡ªØ‘∫—μ‘μ“¡‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò¯ ªï ¥—ß®–‰¥â°≈à“«∂÷ßμàÕ‰ª
‡¡◊Ë Õ Õ∏‘ ∫ “¬∂÷ ß ¡“μ√“ Òˆ ‡®â “ Àπâ “ ∑’Ë ¡— ° ®–„Àâ ∫ÿ § §≈π—È π ªØ‘ ∫— μ‘ „ π‡√◊Ë Õ ß∑–‡∫’ ¬ π
”¡–‚π§√—«‡ ’¬°àÕπ ‡æ√“–∂◊Õ‡ ’¬«à“‡ªìπ∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π¢Õß§π‡√‘Ë¡μ—Èß·μà‡°‘¥
∫∑∫—≠≠—μ‘„π‡√◊ËÕßπ’È®÷ß‰¡à‰¥â„™â°—π)
(Ú) ç∑À“√°Õß‡°‘ π é À¡“¬§«“¡«à “ ºŸâ ´÷Ëß ¡’ Õ“¬ÿ μ—È ß ·μà
‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈–¬—ß‰¡à∂÷ß “¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ´÷Ëß‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡
¡“μ√“ Òˆ À√◊ÕºŸâ´÷Ëß‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Ò¯ ·≈â«
(Õ∏‘∫“¬ ∑À“√°Õß‡°‘π®–μâÕßª√–°Õ∫¥â«¬≈—°…≥– ”§—≠ Ú ª√–°“√
§◊Õ
Ò. ‡ªìπºŸ∑â ¡’Ë Õ’ “¬ÿÕ¬Ÿ„à π√–À«à“ßμ—ßÈ ·μà Ò¯ ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å ·≈–‰¡à∂ß÷ Û ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å
∂â“Õ“¬ÿμË”°«à“π’ÈÀ√◊Õ‡°‘π°«à“°”Àπ¥π’È®–‡ªìπ°Õß‡°‘π‰¡à‰¥â
Ú. μâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯
¡“μ√“Àπ÷Ëß¡“μ√“„¥·≈â« ®÷ß®–‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π‰¥â
∑À“√°Õß‡°‘π®–μâÕß¡’≈—°…≥–§√∫∑—Èß Ú ª√–°“√¥—ß°≈à“«·≈â«®÷ß®–
‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π ∂â“¢“¥¢âÕÀπ÷Ëß¢âÕ„¥°Á‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π ‡™àπ Õ“¬ÿ Ò˘ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
À√◊Õ Ú ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« ·μà¬—ß‰¡à‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ¡“μ√“
Ò¯ °Á¬—ß‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π·≈â« ·μàÕ“¬ÿ¬—ß‰¡à∂÷ß Ò¯ ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å À√◊ÕÕ“¬ÿ‡°‘π°«à“ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« °Á‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π à«π®–‡ªìπ
∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑„¥À√◊Õ∑À“√ª√–‡¿∑„¥®–‰¥â°≈à“«∂÷ßμàÕ‰ª)
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(Û) ç∑À“√°Õßª√–®”°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ºŸ´â ß÷Ë ¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√·≈–‰¥â‡¢â“√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√®π°«à“®–‰¥âª≈¥
(Õ∏‘∫“¬ ∑À“√°Õßª√–®”°“√°ÁμâÕßª√–°Õ∫¥â«¬À≈—°‡°≥±å Ú ª√–°“√
§◊Õ
Ò. ‡ªìπºŸâ∑’Ë‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈â« à«π°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√À¡“¬§«“¡«à“Õ–‰√ ·≈–®–¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‰À√àπ—Èπ®–‰¥â°≈à“«∂÷ßμàÕ‰ª‡¡◊ËÕ∂÷ß‡√◊ËÕß
π—Èπ Ê
Ú. ¬—ß‡ªìπºŸâ∑’Ë√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√Õ¬Ÿà ¬—ß‰¡à‰¥âª≈¥ ∂â“ª≈¥·≈â«
‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√
∑À“√°Õßª√–®”°“√®–μâÕß¡’≈—°…≥–§√∫À≈—°‡°≥±å Ú ª√–°“√¥—ß
°≈à“«·≈â« ∂â“¢“¥¢âÕÀπ÷Ëß¢âÕ„¥°Á‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‡™àπ ‡¢â“‰ª‡ªìπ∑À“√·≈â«
Õ“®®–‡ªìπæ≈∑À“√ À√◊Õπ“¬ ‘∫ À√◊Õ®à“ °Á‰¥â ∂â“¬—ß‰¡à‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√°Á
¬—ß‰¡à∂Õ◊ «à“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡§«“¡À¡“¬¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—μ√‘ ∫— √“™°“√∑À“√
À√◊Õ‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√®π§√∫°”Àπ¥ª≈¥·≈â« ·μà∑“ß√“™°“√¬—ß‰¡à‰¥â¥”‡π‘π
°“√ª≈¥„Àâ À√◊Õ«—πª≈¥∂Ÿ°¬◊¥‡«≈“ÕÕ°‰ª°Á¬—ß§ß∂◊Õ«à“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√Õ¬Ÿà
°“√√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√¬—ß¡’∫“ß§π‡¢â“„®«à“®–μâÕßª√–®”Õ¬Ÿà
„π°√¡°ÕßÀ√◊Õ„πÀπà«¬∑À“√‡ ¡Õ ´÷Ëß§«“¡®√‘ß‰¡à®”‡ªìπ ∑À“√°Õßª√–®”°“√Õ“®
‰ªªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ëæ‘‡»…πÕ°°√¡°Õß∑À“√ À√◊Õ·¡â·μà„π¢≥–∑’Ë‰¥â≈“æ—°‰ª™—Ë«§√“«À√◊Õ
„Àâ≈“æ—°√Õ°“√ª≈¥ √–¬–‡«≈“∑’Ë‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π„Àâπ’È ∂◊Õ«à“‡ªìπ™à«ß‡«≈“∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà„π
°Õßª√–®”°“√ μâÕß∂◊Õ«à“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√Õ¬Ÿà)
(Ù) ç∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Òé À¡“¬§«“¡«à“ ∑À“√∑’Ëª≈¥
®“°°Õßª√–®”°“√ ‚¥¬√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√®π§√∫°”Àπ¥À√◊Õ∑À“√°Õß
‡°‘π´÷Ëß ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°“√Ωñ°«‘™“∑À“√ ·≈–
‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈â«ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È
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(Õ∏‘∫“¬ ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ¡’∑’Ë¡“‰¥â Ú ∑“ß §◊Õ
Ò. ª≈¥ÕÕ°®“°°Õßª√–®”°“√‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò
Ú. ‡¥‘¡‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π‰¡à‡§¬‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‡≈¬ ·μà‰¥â‡¢â“√—∫
°“√Ωñ°«‘™“∑À“√μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°“√Ωñ°«‘™“∑À“√ ´÷Ëß‚¥¬ª°μ‘‰¥â·°à
π—°‡√’¬π·≈–π‘ ‘μπ—°»÷°…“„π«‘∑¬“≈—¬ ‚√ß‡√’¬π À√◊Õ¡À“«‘∑¬“≈—¬μà“ß Ê ´÷Ëß°√¡°“√
√—°…“¥‘π·¥π‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑”°“√Ωñ°«‘™“∑À“√„Àâ ‡¡◊ËÕºŸâ„¥ ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√∂÷ß
™—Èπ∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ÚÙ (æ.». Úı¯) ÕÕ°μ“¡§«“¡„πæ√–√“™
∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ æ.». ÚÙ˘˜ ·≈â« ∑“ß°√¡°“√√—°…“¥‘π·¥π®–π”μ—«¢÷Èπ
∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√„Àâ ·≈â«ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∑—π∑’ ‚¥¬ºŸâπ—Èπ
‰¡àμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√‡≈¬)
(ı) ç∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Úé À¡“¬§«“¡«à“ ∑À“√∑’Ëª≈¥
®“°°Õß‡°‘πμ“¡ ¡“μ√“ Û˘ À√◊Õª≈¥®“°°Õßª√–®”°“√μ“¡¡“μ√“ Ù
(Õ∏‘∫“¬ ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ¡’∑’Ë¡“‰¥â Ú ∑“ß §◊Õ
Ò. ª≈¥®“°°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Û˘ §◊Õ‡¥‘¡‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πÕ¬Ÿà ‰¡à‡§¬
‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‡≈¬ ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ§√∫ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« ®–ª≈¥‡ªìπ∑À“√
°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú μ“¡¡“μ√“ Û˘ ‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘ §◊Õ ‰¡àμâÕß∑”æ‘∏’°“√ª≈¥ ®–
∂Ÿ°ª≈¥‰ªμ“¡°“≈‡«≈“ ‡¡◊ËÕ∂÷ß°”Àπ¥Õ“¬ÿ§√∫ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å °Á‡√’¬°«à“‡ªìπ∑À“√
°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â‡≈¬
Ú. ‡¥‘¡‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√´÷Ëß‚¥¬ª°μ‘®–μâÕß∂Ÿ°ª≈¥‡ªìπ∑À“√°Õß
Àπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·μà‡π◊ËÕß®“°„π¢≥–∑’Ë¬—ß√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√ª√–æƒμ‘μπ
‰¡à¥’μ“¡∑’Ë∫—≠≠—μ‘‰«â„π¡“μ√“ Ù °ÁÕ“®∂Ÿ°ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â)
(ˆ) çæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Òé À¡“¬§«“¡«à“ ∑À“√´÷Ëß
∂Ÿ°ª≈¥‚¥¬∑’‰Ë ¥â√∫— √“™°“√„π™—πÈ μà“ß Ê ®π§√∫°”Àπ¥À√◊Õ‚¥¬∑’æË °‘ “√∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ
¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â„π√–À«à“ß√—∫√“™°“√∑À“√μ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—μ‘π’È
กรมจเรทหารบก
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(Õ∏‘ ∫ “¬ §”«à“æâπ√“™°“√∑À“√À¡“¬§«“¡«à“ ‰¡àμâÕß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
√“™°“√∑À“√Õ’°μàÕ‰ª §◊Õ ·¡â®–‡°‘¥»÷° ß§√“¡Õ¬à“ß‰√°Á®–‰¡à∂Ÿ°‡√’¬°μ—«°≈—∫‰ª
‡ªìπ∑À“√ ºŸâ∑’Ë®–‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ¡’∑’Ë¡“‰¥â Ú ∑“ß §◊Õ
Ò. ‡¥‘¡‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈â«ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò
·≈–ºà“πæâπ√–¬–‡«≈“∑’ËÕ¬Ÿà„π™—Èπμà“ß Ê ¢Õß∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò μ“¡¡“μ√“ ˘
¡“·≈â«
Ú. „π√–À«à“ß∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√¬—ß‰¡àª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ À√◊Õ„π
√–À«à“ß∑’Ë‡¢â“√—∫°“√√–¥¡æ≈À√◊Õ‡¢â“Ωñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ‡¢â“√—∫°“√∑¥≈Õß§«“¡
æ√—Ëßæ√âÕ¡μ“¡¡“μ√“ Ûˆ Õ¬Ÿàπ—Èπ ‡ªìπ§πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂
®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â °Áª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ™◊ËÕ‚√§·≈–§«“¡
æ‘°“√∑’Ë®–μâÕßª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√π—Èπ¥Ÿμ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Ù (æ.». ÚıÙ)
(˜) çæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Úé À¡“¬§«“¡«à“ ∑À“√°Õß
Àπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ ’Ë ‘∫À°ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« À√◊Õ∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ∑À“√°Õß
Àπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ´÷Ëßæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ¡’‚√§Õ—π‰¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â
„π√–À«à“ß√—∫√“™°“√∑À“√μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È À√◊Õπ“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√∑’Ë∂Ÿ°
ª≈¥‚¥¬∂Ÿ°∂Õ¥À√◊ÕÕÕ°®“°¬»
(Õ∏‘∫“¬ æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ¡’∑’Ë¡“‰¥â Û ∑“ß §◊Õ
Ò. ‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú Õ¬Ÿà®π∂÷ßÕ“¬ÿ Ùˆ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å°Áª≈¥
‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‡Õß‚¥¬Õ—μ‚π¡—μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑À“√°Õß‡°‘πª≈¥
‡ªìπ°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú
Ú. °. „π√–À«à“ß∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú
Õ¬Ÿàπ—Èπ ∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√√–¥¡æ≈À√◊Õ‡¢â“Ωñ°«‘™“∑À“√À√◊Õ‡¢â“√—∫°“√∑¥≈Õß§«“¡
æ√—Ëßæ√âÕ¡μ“¡¡“μ√“ Ûˆ ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“‡ªìπ§πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à
“¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â °Áª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ™◊ËÕ‚√§·≈–
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§«“¡æ‘°“√∂◊Õμ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Ù (æ.». ÚıÙ) ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Ù (ˆ)
¢. ‡¡◊ËÕ‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π∂÷ß°”Àπ¥‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° ª√“°Ø«à“
‡ªìπ§πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â °Áª≈¥‡ªìπæâπ
√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ™◊ËÕ‚√§·≈–§«“¡æ‘°“√§ß∂◊Õμ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Ù
‡™àπ‡¥’¬«°—π
Û. π“¬∑À“√ ≠
— ≠“∫—μ√ §◊Õ ºŸ∑â ¡’Ë ¬’ »μ—ßÈ ·μà «à“∑’√Ë Õâ ¬μ√’ «à“∑’‡Ë √◊Õμ√’ À√◊Õ
«à“∑’Ë‡√◊ÕÕ“°“»μ√’ ¢÷Èπ‰ª ∂â“°√–∑”‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬ À√◊Õ°√–∑”§«“¡º‘¥®π∂Ÿ°ª≈¥‚¥¬∂Ÿ°
∂Õ¥¬» À√◊Õ∂Ÿ°„ÀâÕÕ°®“°¬» μâÕßª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
(¯) ç∑À“√ª√–®”°“√é À¡“¬§«“¡«à“ ∑À“√´÷Ëß√—∫√“™°“√μ“¡
∑’Ë°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥ ´÷Ëß‰¡à„™à∑À“√°Õßª√–®”°“√
(Õ∏‘∫“¬ ∑À“√ª√–®”°“√‚¥¬ª°μ‘‡ªìπºŸâ∑’Ëºà“πæâπ√–¬–‡«≈“°“√‡ªìπ
∑À“√°Õßª√–®”°“√¡“·≈â« ‡™àπ ‡¥‘¡‡ªìπæ≈∑À“√°Õßª√–®”°“√ æÕª≈¥‡ªìπ∑À“√
°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈â« ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√μàÕ À√◊Õ‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√„À¡àÕ’°
®–‰¥â¬»‡ªìππ“¬∑À“√ª√–∑«πÀ√◊Õ ≠
— ≠“∫—μ√À√◊Õ‰¡à°μÁ “¡ °Á∂Õ◊ «à“‡ªìπ∑À“√ª√–®”°“√
À√◊ÕºŸâ∑’Ë‡¢â“‡ªìππ—°‡√’¬ππ“¬ ‘∫À√◊Õπ—°‡√’¬π®à“ À√◊Õ®– ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìππ“¬
‘∫‡≈¬°Áμ“¡ ‚¥¬ª°μ‘μâÕß‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√°àÕπ‡ ¡Õ‡¡◊ËÕæâπ™à«ß√–¬–‡«≈“∑’Ë
‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈â«°Á‡ªìπ∑À“√ª√–®”°“√μàÕ‰ª
§”«à“∑À“√´÷ßË √—∫√“™°“√μ“¡∑’°Ë √–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥ À¡“¬§«“¡«à“
‡¢â“√—∫√“™°“√„πÕ—μ√“μ”·Àπàß∑’Ë∑“ß√“™°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥¢÷Èππ—Ëπ‡Õß)
(˘) çÕ”‡¿Õé À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß °‘ËßÕ”‡¿Õ¥â«¬
(Õ∏‘ ∫ “¬ ∫∑∫— ≠ ≠— μ‘ π’È μâ Õ ß°“√„Àâ ‡ ¢â “ „®«à “ ∂â “ æŸ ¥ ∂÷ ß Õ”‡¿Õ°Á „ Àâ
À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß°‘ËßÕ”‡¿Õ¥â«¬ ªí®®ÿ∫—π„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‰¥â‡ª≈’Ë¬π°“√‡√’¬°™◊ËÕ
Õ”‡¿Õμà“ß Ê ‡ªìπ ç‡¢μé Õ”‡¿Õ„π∑’Ëπ’È ®÷ß„ÀâÀ¡“¬∂÷ß ‡¢μ ·≈–°‘ËßÕ”‡¿Õ ¥â«¬)
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(Ò) ç∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õé À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ∑’Ë«à“°“√°‘ËßÕ”‡¿Õ
¥â«¬
(Õ∏‘∫“¬ ∫∑∫—≠≠—μ‘π’È°Á‡™àπ‡¥’¬«°—∫ (˘) §◊Õ ∂â“æŸ¥∂÷ß ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ °Á„Àâ
À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß∑’Ë«à“°“√°‘ËßÕ”‡¿Õ·≈– ”π—°ß“π‡¢μ ¥â«¬)
(ÒÒ) çπ“¬Õ”‡¿Õé À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß ª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸâ‡ªìπ
À—«Àπâ“ª√–®”°‘ËßÕ”‡¿Õ¥â«¬
(Õ∏‘∫“¬ ∫∑∫—≠≠—μ‘π’È°Á‡™àπ‡¥’¬«°—∫ (˘) §◊Õ ∂â“æŸ¥∂÷ßπ“¬Õ”‡¿Õ °Á„Àâ
À¡“¬§«“¡√«¡∂÷ßª≈—¥Õ”‡¿ÕºŸ‡â ªìπÀ—«Àπâ“ª√–®”°‘ßË Õ”‡¿Õ ·≈–ºŸÕâ ”π«¬°“√‡¢μ ¥â«¬)
¡“μ√“ ı ∫ÿ§§≈´÷ËßμâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π „Àâ≈ß∫—≠™’∑’ËÕ”‡¿Õ¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫ÿ§§≈´÷Ëß∫‘¥“¬—ß¡’™’«‘μÕ¬Ÿà À√◊Õ∂â“∫‘¥“∂÷ß·°à°√√¡·≈â«¡“√¥“
¬—ß¡’™’«‘μÕ¬Ÿà À√◊Õ∂â“∑—Èß∫‘¥“·≈–¡“√¥“∂÷ß·°à°√√¡·≈â«¡’ºŸâª°§√Õß „Àâ≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë∫‘¥“ À√◊Õ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“·≈â«·μà°√≥’
(Ú) ∫ÿ§§≈´÷Ëß‡°‘¥πÕ° ¡√ ·≈–∫‘¥“¡‘‰¥â®¥∑–‡∫’¬π√—∫√Õß∫ÿμ√
À√◊Õ∂â“¡“√¥“∂÷ß·°à°√√¡·≈â« ¡’ºŸâª°§√Õß„Àâ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë
¡“√¥“À√◊ÕºŸâª°§√Õß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“·≈â«·μà°√≥’
(Û) ∫ÿ§§≈πÕ°®“°∑’Ë°≈à“«„π (Ò) ·≈– (Ú) À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¡àÕ“®
≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú) ‰¥â ‰¡à«à“¥â«¬°√≥’„¥°Áμ“¡ „Àâ≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë∫ÿ§§≈π—Èπ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“ ∂â“∫ÿ§§≈π—Èπ‰¡àª√“°Ø¿Ÿ¡‘≈”‡π“
°Á„Àâ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ëæ∫μ—«∫ÿ§§≈π—Èπ
‡¡◊ËÕ‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“ ºŸâπ—Èπ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π
∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õ∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√„Àâ¡’‰¥â‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«
(Õ∏‘ ∫ “¬ °“√∑”§«“¡‡¢â “ „®‡√◊Ë Õ ß°“√‰ª≈ß∫— ≠ ™’ ∑ À“√°Õß‡°‘ π ·≈–
¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√π—ÈπμâÕßÕà“π∫∑∫—≠≠—μ‘¢Õß¡“μ√“ Òˆ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¡‘©–π—ÈπÕ“®∑”„Àâ
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‡¢â“„®‰¢«â‡¢«‰¥â §«“¡®√‘ß∫∑∫—≠≠—μ‘μ“¡¡“μ√“ ı (Ò), (Ú) ·≈– (Û) π—Èπ ‡ªìπ‡√◊ËÕß
°”Àπ¥ ∂“π∑’Ë ”À√—∫„Àâ‰ª· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ„¥·≈â« ®÷ß®–∂◊Õ«à“¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õπ—Èπ
(Õ∏‘∫“¬ μ“¡¡“μ√“ ı (Ò) Õ“®·¬°ÕÕ°‰ª‰¥â‡ªìπ Û °√≥’ §◊Õ
Ò. ∫ÿ§§≈∑’Ë∫‘¥“¬—ß¡’™’«‘μÕ¬Ÿà
Ú. ∫ÿ§§≈∑’Ë∫‘¥“∂÷ß·°à°√√¡·≈â«¡“√¥“¬—ß¡’™’«‘μÕ¬Ÿà
Û. ∫ÿ§§≈∑’Ë∑—Èß∫‘¥“·≈–¡“√¥“∂÷ß·°à°√√¡À¡¥·≈â« ¡’ºŸâª°§√Õß
Ò. ∫ÿ§§≈∑’Ë∫‘¥“¬—ß¡’™’«‘μÕ¬Ÿà μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ≥ Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë´÷Ëß
∫‘¥“¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà ‰¡à«à“ºŸâπ—Èπ®–∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«– “¡“√∂¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßμπ‡Õß‰¥â·≈â«
À√◊Õ‰¡à°Áμ“¡ ·≈–‰¡à«à“¡“√¥“®–¬—ß¡’™’«‘μÕ¬ŸàÀ√◊Õ‰¡à°Áμ“¡ ·≈–„π°√≥’∑’Ë¡“√¥“
À¬à“¢“¥®“° “¡’·≈â« ∫ÿ§§≈π—πÈ Õ¬Ÿ°à ∫— ¡“√¥“°Á¬ß— μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ≥ Õ”‡¿Õ
∑âÕß∑’Ë∑’Ë∫‘¥“¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà
‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„®ßà“¬¢÷Èπ ¢Õ¬°μ—«Õ¬à“ß„Àâ‡ÀÁπ¥—ßπ’È
°. π“¬·¥ß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà°—∫∫‘¥“¡“√¥“∑’Ë®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à π“¬·¥ß¡“
‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·≈–‰¥â·®âß¬â“¬∑–‡∫’¬π√“…Æ√‡©æ“–μπ‡Õß¡“Õ¬Ÿà
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√¥â«¬ ¥—ßπ’È ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π π“¬·¥ß μâÕß‰ª≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë®—ßÀ«—¥‡™’¬ß„À¡à
¢. ∫‘¥“¢Õßπ“¬¥”¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà®—ßÀ«—¥ ß¢≈“ ‡¡◊ËÕ¡“√¥“∂÷ß·°à°√√¡·≈â«
π“¬¥”‰¥â¬â“¬∑–‡∫’¬π√“…Æ√¢Õßμπ‡Õß‰ªÕ¬Ÿà°—∫¬“¬∑’Ë®—ßÀ«—¥ª∑ÿ¡∏“π’ ∂÷ß‡«≈“≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π π“¬¥”μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë®—ßÀ«—¥ ß¢≈“
§. ∫‘¥“¡“√¥“¢Õß π“¬‡¢’¬«∑”°“√ ¡√ °—π∂Ÿ°μâÕßμ“¡°ÆÀ¡“¬ μàÕ¡“
∫‘¥“¡“√¥“¢Õßπ“¬‡¢’¬«‰¥âÀ¬à“¢“¥®“°°—π ∫‘¥“¢Õßπ“¬‡¢’¬«¡’¿¡Ÿ ≈‘ ”‡π“Õ¬Ÿ∑à ‡’Ë ¢μ¡’π∫ÿ√’
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·μà π“¬‡¢’¬« ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà°—∫¡“√¥“∑’ËÕ”‡¿Õ®Õ¡∑Õß ®—ßÀ«—¥
‡™’¬ß„À¡à ∂÷ß‡«≈“≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π π“¬‡¢’¬«μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë
‡¢μ¡’π∫ÿ√’ °√ÿß‡∑æ¡À“π§√
กรมจเรทหารบก
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ú. ∫ÿ§§≈∑’∫Ë ¥‘ “∂÷ß·°à°√√¡·≈â«¡“√¥“¬—ß¡’™«’ μ‘ Õ¬Ÿà μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
≥ Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë¡“√¥“¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà ‚¥¬π—¬‡¥’¬«°—π°—∫¢âÕ Ò ‡™àπ π“¬¢“« ∫‘¥“
∂÷ß·°à°√√¡·≈â« ¡“√¥“¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·μàπ“¬¢“«‰ª¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“
Õ¬Ÿà®—ßÀ«—¥π§√»√’∏√√¡√“™ ∂÷ß‡«≈“≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π π“¬¢“«μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
Û. ∫ÿ§§≈∑’Ë∑—Èß∫‘¥“¡“√¥“∂÷ß·°à°√√¡À¡¥·≈â«¡’ºŸâª°§√Õß ºŸâª°§√Õß„π∑’Ëπ’È
¡‘‰¥âÀ¡“¬∂÷ßºŸâ„™âÕ”π“®ª°§√Õßμ“¡ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å ‡æ√“–Õ“®
‡ªìπºŸâ∑’Ë∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈â«°Á‰¥â §ß∂◊Õ·μà‡æ’¬ß«à“ ‡¡◊ËÕ∫‘¥“¡“√¥“∂÷ß·°à°√√¡À¡¥·≈â«
μ—«Õ¬Ÿà°—∫æ’Ë ªÑ“ πâ“ Õ“ À√◊Õ≠“μ‘æ’ËπâÕßÀ√◊ÕºŸâ„¥´÷Ëß∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈â« °Á≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π ≥ Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë´÷Ëß‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õß∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‡∑à“π—Èπ
(Õ∏‘∫“¬ ¡“μ√“ ı (Ú) ·¬°ÕÕ°‰¥â‡ªìπ Ú °√≥’ §◊Õ
Ò. ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’·μà¡“√¥“‡æ√“–‡°‘¥πÕ° ¡√ ·≈–∫‘¥“¡‘‰¥â®¥∑–‡∫’¬π«à“‡ªìπ
∫ÿμ√™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ ‡¡◊ÕË ∂÷ß‡«≈“≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
≥ Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë¡“√¥“¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà (∂â“∫‘¥“‰¥â®¥∑–‡∫’¬π√—∫√Õß«à“‡ªìπ∫ÿμ√
™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ ı (Ò)
Ú. ∫ÿ§§≈∑’Ë¡’·μà¡“√¥“‡æ√“–‡°‘¥πÕ° ¡√ ·≈–∫‘¥“¡‘‰¥â®¥∑–‡∫’¬π«à“‡ªìπ
∫ÿμ√™Õ∫¥â«¬°ÆÀ¡“¬ ·≈–¡“√¥“‰¥â∂÷ß·°à°√√¡·≈â« ¡’ºŸâª°§√Õß ‡¡◊ËÕ∂÷ß‡«≈“≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’ ≥ Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’ËºŸâª°§√Õß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“
(Õ∏‘∫“¬ ¡“μ√“ ı (Û) ·¬°ÕÕ°‰¥â‡ªìπ Ú °√≥’ §◊Õ
Ò. ∫ÿ§§≈∑’Ë¡‘‰¥â¡’°≈à“«‰«â„π (Ò) ·≈– (Ú) À√◊Õ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¡àÕ“®≈ß∫—≠™’μ“¡ (Ò)
À√◊Õ (Ú) ‰¥â ‰¡à«à“¥â«¬°√≥’„¥°Áμ“¡ „Àâ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë∫ÿ§§≈
π—Èπ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“
”À√—∫°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π°Á§◊Õ°“√∑”∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π„Àâ∑√“∫«à“
„π∑âÕß∑’ÀË π÷ßË Ê ¡’®”π«π™“¬©°√√®å∑®’Ë –‡√’¬°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â‡ªìπ®”π«π‡∑à“„¥
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‡ªìπ°“√‡μ√’¬¡‰«â ‡¡◊ÕË ∫â“π‡¡◊Õß‡°‘¥»÷° ß§√“¡ ®–‰¥â‡√’¬°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â„π∑—π∑’
¥—ßπ—Èπ °“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π®÷ßμâÕß°“√∑√“∫®”π«π§π„Àâ·πà™—¥∂Ÿ°μâÕß°—∫§«“¡
‡ªìπ®√‘ß ¡“μ√“ ı (Û) ®÷ß‰¥â∫—≠≠—μ‘„ÀâμâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«â ”À√—∫§π∑’Ë‰¡à¡’
∫‘¥“ ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß ·μà¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õßμπ‡Õß
Ú. ∫ÿ§§≈∑’‰Ë ¡àª√“°Ø¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“ ‡ªìπ∫∑∫—≠≠—μ‘ ”À√—∫ºŸ∑â ‰’Ë ¡à¡∫’ ¥‘ “ ¡“√¥“ À√◊Õ
ºŸâª°§√Õß ·≈–‰¡à¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“ ‰¡à¡’∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°·À≈àß ‡™àπ Õ“™’æ„π°“√√—∫®â“ß∑—Ë«‰ª
‡¡◊ËÕ‡ √Á®ß“πÀ√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ®â“ß·≈â« °Á‡¥‘π∑“ß‰ª√—∫®â“ß„π∑’Ë·ÀàßÕ◊ËπμàÕ‰ª ‡ªìπ°“√§√Õß
™’æ‚¥¬ª√“»®“° ”π—°À≈—°·À≈àß ‡™àπ ºŸâ°“√§â“‡√à∑“ß‡√◊Õ‡∑’Ë¬«¢“¬¢Õß‡√◊ËÕ¬‰ª §Ë”
‰ÀππÕππ—Ëπ ∫∑∫—≠≠—μ‘π’È®÷ß°”Àπ¥«à“æ∫μ—«„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õ„¥ °Á„Àâ≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ëæ∫μ—«∫ÿ§§≈π—Èπ
(Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ∫∑∫—≠≠—μ‘π’È‡ªìπ∫∑∫—≠≠—μ‘∑’Ë„™â¡“μ—Èß·μà ¡—¬¬—ß‰¡à‡¢â¡ß«¥
°«¥¢—π„π‡√◊ËÕß∑–‡∫’¬π√“…Æ√¢Õß∫ÿ§§≈ ·μà„πªí®®ÿ∫—ππ’È ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ√—∫≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π ®–∑”°“√μ√«® Õ∫¿Ÿ¡‘≈”‡π“°àÕπ‡ ¡Õ ∫∑∫—≠≠—μ‘π’È®÷ß‰¡à§àÕ¬¡’º≈·μà
Õ¬à“ß„¥)
ç¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√„Àâ¡’‰¥â‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬«é
(Õ∏‘∫“¬ ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√„Àâ¡’‰¥â‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬« ´÷Ëßº‘¥°—∫∫∑∫—≠≠—μ‘¢Õß
ª√–¡«≈°ÆÀ¡“¬·æàß·≈–æ“≥‘™¬å ´÷Ëß¬Õ¡„Àâ∫ÿ§§≈¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“‰¥âÀ≈“¬·Ààß„π¢≥–
‡¥’¬«°—π πÕ°®“°π—Èπ¬—ß¬Õ¡„Àâ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“‡©æ“–°“≈‡æ◊ËÕ°√–∑”°‘®°“√∫“ßÕ¬à“ß‰¥â
Õ’°¥â«¬ ·μàμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√®–¡’À≈“¬·Ààß‰¡à‰¥â ®–¡’‰¥â·μà‡æ’¬ß
·Ààß‡¥’¬«‡∑à“π—Èπ ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√ªÑÕß°—π°“√ —∫ π„π°“√‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° ·≈–
ªÑÕß°—π°“√À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√¥â«¬)
¡“μ√“ ˆ °“√‡√’ ¬ °·≈–°“√μ√«®‡≈◊ Õ °§π‡¢â “ ‡ªì π μ”√«®°Õßª√–®”°“√
μ≈Õ¥∂÷ß°“√¬°‡«âπ·≈–°“√ª≈¥μ”√«®´÷ËßÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√ „ÀâªØ‘∫—μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—π
°—∫°“√‡√’¬°·≈–°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ °“√¬°‡«âπ ·≈–
°“√ª≈¥∑À“√
กรมจเรทหารบก
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°“√ ◊∫ «πดหาÕ∫ «π

130

°“√‡√’¬°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√‡ªìπμ”√«® „Àâ°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬∑”‰¥â‚¥¬
μ°≈ß°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ˆ °“√‡√’¬°·≈–°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“‡ªìπμ”√«®°Õßª√–®”°“√
‚¥¬ª°μ‘°Á°√–∑”æ√âÕ¡°—π‰ª°—∫°“√‡√’¬°·≈–°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õß
ª√–®”°“√ °“√‡¢â“‡ªìπμ”√«®°Õßª√–®”°“√ ∂◊Õ«à“‡ªìπ°“√‡¢â“°Õßª√–®”°“√ μ“¡
æ√–√“™∫— ≠ ≠— μ‘ √— ∫ √“™°“√∑À“√‡™à π ‡¥’ ¬ «°— π ·μà ‡ ¢â “ ‡ªì π ·ºπ°μ”√«® ¥— ß π—È π
ºŸâ∑’Ë‡¢â“‡ªìπμ”√«®°Õßª√–®”°“√·≈â«°Á‰¡àμâÕß∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√Õ’°
(·μà„πªí®®ÿ∫—ππ’È °“√‡√’¬°·≈–°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“‡ªìπμ”√«®°Õßª√–®”°“√π—Èπ
°√¡μ”√«®‰¡à‰¥â¢Õ‡√’¬° ®÷ß‰¡à¡’·μàÕ¬à“ß„¥)
À¡«¥ Ò
∫∑∑—Ë«‰ª
¡“μ√“ ˜ ™“¬∑’Ë¡’ ≠
— ™“μ‘‡ªìπ‰∑¬μ“¡°ÆÀ¡“¬ ¡’Àπâ“∑’Ë√—∫√“™°“√∑À“√¥â«¬
μπ‡Õß∑ÿ°§π
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ˜ ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑∫—≠≠—μ‘∑—Ë« Ê ‰ª ´÷Ëß∫—≠≠—μ‘‡ªìπÀ≈—°°«â“ß Ê
‰«â Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. ºŸâ∑’Ë¡’Àπâ“∑’Ë√—∫√“™°“√∑À“√À√◊ÕæŸ¥ßà“¬ Ê «à“ μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√π—Èπ ‰¥â·°à™“¬∑’Ë¡’ —≠™“μ‘‰∑¬μ“¡°ÆÀ¡“¬ §◊Õ ∂◊Õ‡æ»°—∫
—≠™“μ‘ ‡√◊ËÕß‡æ»π—Èπ‚¥¬ª°μ‘°Á¡’‡æ’¬ß Ú ‡æ» §◊Õ À≠‘ß°—∫™“¬ ‡©æ“–‡æ»™“¬
‡∑à“π—Èπ∑’ËμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ ‡æ»À≠‘ß‰¡àμâÕßªØ‘∫—μ‘
‡æ√“–¡“μ√“π’È‰¡à∫—ß§—∫∂÷ß ¬—ß¡’Õ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’ËÕ¬“°®–°≈à“«∂÷ß§◊Õ °–‡∑¬ ·≈–¢Õ
À¡“¬∂÷ßºŸâ∑’Ë‡ªìπ°–‡∑¬®√‘ß Ê ‡∑à“π—Èπ ‰¡àÀ¡“¬∂÷ßºŸâ™“¬∑’Ë™Õ∫·μàßμ—«‡ªìπºŸâÀ≠‘ß‡∑’Ë¬«
√—∫®â“ß°√–∑”°‘®°“√∫“ßÕ¬à“ß ”À√—∫°–‡∑¬π—Èπ°ÁμâÕß·≈â«·μàÀ≈—°∞“π‡√‘Ë¡·√°√–∫ÿ
«à“‡ªìπ‡æ»Õ–‰√ ‡™àπ Ÿμ‘∫—μ√·≈–∑–‡∫’¬π ”¡–‚π§√—«√–∫ÿ«à“‡ªìπ‡æ»™“¬°ÁμâÕßªØ‘∫—μ‘
μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ√‘ ∫— √“™°“√∑À“√ ‡¡◊ÕË ∂÷ß°”Àπ¥‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° ·æ∑¬åμ√«®
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131 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√

°“√การตรวจการจั
◊∫ «π Õ∫ดหา
«π

æ∫«à“‡ªìπ°–‡∑¬°Á‰¡àμâÕß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ·≈–„Àâª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰ª
à«π‡√◊ËÕß —≠™“μ‘π—Èπ ‡©æ“–ºŸâ∑’Ë¡’ —≠™“μ‘‰∑¬‡∑à“π—Èπ∑’ËμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡æ√–√“™
∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ ∫ÿ§§≈„¥®–¡’ —≠™“μ‘‰∑¬∫â“ßπ—ÈπμâÕß∂◊Õμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘
—≠™“μ‘ ´÷Ëß„π‡√◊ËÕß‰¥â —≠™“μ‘‰∑¬π’È¬—ß¡’Õ’°À≈“¬§π∑’Ë‡¢â“„®º‘¥§‘¥«à“ ºŸâ∑’ËªØ‘∫—μ‘μ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√„π∫“ß‡√◊ËÕß·≈â«∂◊Õ«à“¡’ —≠™“μ‘‰∑¬ ‡™àπ ºŸâ∑’Ë≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π¡’„∫ ”§—≠∑À“√°Õß‡°‘π·≈â« À√◊ÕºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ¡’Àπ—ß ◊Õ
”§—≠·≈â«∂◊Õ«à“‡ªìπ§π‰∑¬ ´÷Ëß§«“¡®√‘ßÀ≈—°∞“π∑—Èß Õß™π‘¥π’È‡ªìπÀ≈—°∞“π∑’ËªØ‘∫—μ‘
μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√·≈â«‡∑à“π—Èπ ‰¡à‰¥â‡°’Ë¬«°—∫°“√‰¥â°“√‡ ’¬ —≠™“μ‘
‰∑¬·μàÕ¬à“ß„¥ μ√ß°—π¢â“¡ ºŸâ∑’Ë‰¥âÀπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠·≈â« ‡¡◊ËÕª√“°Ø«à“‡ªìπ
§πμà“ß¥â“«°ÁμÕâ ß®”Àπà“¬À≈—°∞“π∑“ßæ√–√“™∫—≠≠—μ√‘ ∫— √“™°“√∑À“√μàÕ‰ª‡ ¬’ ¥â«¬´È”
Ú. ™“¬∑’Ë¡’ —≠™“μ‘‡ªìπ‰∑¬π—ÈπμâÕß√—∫√“™°“√∑À“√¥â«¬μπ‡Õß∑ÿ°§π ®–‡¢â“√—∫
√“™°“√∑À“√·∑π°—π‰¡à‰¥â ‡™àπ §π∑’Ë¡’‡ß‘π¡“° Ê ®–®â“ß§πÕ◊Ëπ‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√
·∑πμπ‰¡à‰¥â À√◊Õ≠“μ‘æ’ËπâÕß‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®°—π®–‡¢â“√—∫√“™°“√·∑π°—π°Á‰¡à‰¥â ∑’Ë
∫—≠≠—μ‰‘ «â‡™àππ’‡È æ◊ÕË À“∑“ßªÑÕß°—π‰¡à„Àâ§π¡’‡ß‘πÀ≈’°‡≈’¬Ë ß°“√‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ ‡™àπ
„π ¡—¬°àÕπ Ê ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√·°â‰¢‡»√…∞°‘® ¬Õ¡„Àâ§π¡’‡ß‘π‰¡àμâÕß√—∫√“™°“√∑À“√
‚¥¬¬Õ¡‡ ’¬‡ß‘π·∑π ´÷Ëß‡√’¬°°—π«à“‡ ’¬ ç à«¬é ´÷Ëß„πªí®®ÿ∫—ππ’È®–∑”Õ¬à“ßπ—Èπ‰¡à‰¥â)
¡“μ√“ ¯ °“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ „Àâ°√–∑”¥â«¬«‘∏’‡√’¬°
¡“μ√«®‡≈◊Õ° À√◊Õ®–√—∫‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπμ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π
°Æ°√–∑√«ß°Á‰¥â ∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπ °“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√®–‰¡à
°√–∑”„π∫“ß∑âÕß∑’Ë°Á‰¥â
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ¯ °“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‡ªìπ§”√«¡ ´÷ËßÀ¡“¬
√«¡∑—Èß°“√∫—ß§—∫„Àâ‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈–°“√√—∫ ¡—§√¥â«¬ °“√√—∫∫ÿ§§≈
‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ μ“¡¡“μ√“ ¯ «√√§ Õß °”Àπ¥«à“®–‰¡à°√–∑”„π∫“ß
∑âÕß∑’Ë°Á‰¥â ´÷Ëß°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ùı (æ.». ÚıÒ¯) ‰¥â°”Àπ¥‰«â·≈â«
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°“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡¡“μ√“ ¯ „Àâ°√–∑”¥â«¬«‘∏’
‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ° ·μà°ÁÕ“®®–√—∫‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπ°Á‰¥â ´÷Ëß°Æ
°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ûı (æ.». ÚıÒˆ) ‰¥â∫—≠≠—μ‘‰«â¥—ßπ’È §◊Õ
°“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’Õ◊Ëπμ“¡¡“μ√“ ¯ „Àâ°√–∑”
‰¥â‚¥¬«‘∏’√âÕß¢Õ ·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®–√âÕß¢Õ‚¥¬«‘∏’π’ÈμâÕß¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–
¬—ß‰¡à∂÷ß “¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
°“√√âÕß¢Õ·≈–°“√√—∫‚¥¬«‘∏’π’È ·∫àßÕÕ°‡ªìπ Û ª√–‡¿∑ §◊Õ
(Ò) ºŸâ∂Ÿ°‡√’¬°√âÕß¢Õ„π«—πμ√«®‡≈◊Õ°
μâÕß√âÕß¢ÕμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°àÕπ°“√°”Àπ¥μ—«∫ÿ§§≈„Àâ‡¢â“
°Õßª√–®”°“√ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°æ‘®“√≥“√—∫ºŸâ„¥ ºŸâπ—Èπ¡’ ‘∑∏‘‡≈◊Õ°‡¢â“
√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‡ªìπ∑À“√∫° ∑À“√‡√◊Õ ∑À“√Õ“°“» À√◊Õμ”√«® ·≈â«
·μà°√≥’
(Ú) ºŸâ∂Ÿ°‡√’¬°√âÕß¢Õ°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°
μâÕß√âÕß¢ÕμàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡°Õß∑’Ëμπª√– ß§å®–‡¢â“√—∫√“™°“√π—Èπ°àÕπ
«—πμ√«®‡≈◊Õ° ‡¡◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬√—∫§πæ‘®“√≥“μ°≈ß√—∫ºŸâ„¥ „Àâπ”ºŸâπ—Èπ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√„πªï∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°„Àâ‡ √Á®°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°
(Û) ºŸâ∑’Ë¬—ß‰¡à∂Ÿ°‡√’¬°À√◊ÕºŸâ∑’Ë‡§¬∂Ÿ°‡√’¬°·≈â« ·μà‰¡à∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√
√âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”°“√
μâÕß√âÕß¢ÕμàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡°ÕßΩÉ“¬∑À“√À√◊ÕΩÉ“¬μ”√«®∑’Ëμπª√– ß§å
®–‡¢â“√—∫√“™°“√ ‡¡◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“μ°≈ß√—∫ºŸâ„¥ °Á„Àâπ”ºŸâπ—Èπ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√ °√¡°Õß„¥®–√—∫ºŸâ√âÕß¢Õ‡¢â“„π —ß°—¥„¥ À√◊Õ‡À≈à“„¥ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë
°√–∑√«ß°≈“‚À¡‰¥â°”Àπ¥‰«â
°“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“°Õßª√–®”°“√¥—ß°≈à“«„π (Ò) ·≈– (Ú) „Àâ√—∫‰¥â‡©æ“–
ºŸâ´÷Ëß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë´÷Ëß¡’°“√‡√’¬°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√¢ÕßÀπà«¬π—ÈπÊ ·≈–„Àâ
√—∫‰¥â‰¡à‡°‘π®”π«π´÷ËßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‡©≈’Ë¬„Àâ„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õπ—Èπ à«π°Õß∑—æ
‡√◊Õ„Àâ√—∫§π∑’Ë¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‰¥â¥â«¬
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∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«„π (Ú) ´÷Ëß ”‡√Á®™—ÈπÕÿ¥¡»÷°…“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ¢Õßμà“ß
ª√–‡∑» μ“¡∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß«‘∑¬∞“π–‡∑’¬∫‰¥â‰¡àμË”°«à“™—ÈπÕÿ¥¡»÷°…“
„Àâ√—∫‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“ ·μà„Àâ√âÕß¢ÕμàÕ°Õß∑—æ∫° °Õß∑—æ‡√◊Õ À√◊Õ°Õß∑—æ
Õ“°“» μ“¡∑’Ëμπª√– ß§å‰¡àπâÕ¬°«à“‡®Á¥«—π°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°
∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«„π (Û) „Àâ√—∫‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“
°“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìππ—°‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π∑À“√„Àâ√—∫‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“
(Õ∏‘∫“¬ °“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√∑—ßÈ μ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π¡“μ√“
¯ ·≈–„π °Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ûı (æ.». ÚıÒˆ) √«¡∑—ÈßÀ¡¥¥â«¬°—π¡’ Ù «‘∏’ §◊Õ
Ò. «‘∏’‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°
Ú. ºŸâ∂Ÿ°‡√’¬°√âÕß¢Õ„π«—πμ√«®‡≈◊Õ°
Û. ºŸâ∂Ÿ°‡√’¬°√âÕß¢Õ°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°
Ù. ºŸâ∑’Ë¬—ß‰¡à∂Ÿ°‡√’¬°À√◊ÕºŸâ∑’Ë‡§¬∂Ÿ°‡√’¬°·≈â« ·μà¬—ß‰¡à∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√
√âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”°“√
Ò. «‘∏’‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ° °“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√¥â«¬«‘∏’
‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°‡ªìπ«‘∏’∫—ß§—∫∫ÿ§§≈„Àâ‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‚¥¬μ√ß ®÷ß¡’
√–‡∫’¬∫·≈–«‘∏’°“√¡“°¡“¬´÷Ëß®–°≈à“«∂÷ß‡¡◊ËÕÕ∏‘∫“¬∂÷ßÀ¡«¥ Ù ·≈–À¡«¥ ı „π
μÕππ’È®–¢Õºà“π‰ª°àÕπ
Ú. ºŸâ∂Ÿ°‡√’¬°√âÕß¢Õ„π«—πμ√«®‡≈◊Õ° §”«à“√âÕß¢ÕÀ√◊Õ√âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”
°“√‡ªìπ∂âÕ¬§”´÷Ëß„™â„πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√‚¥¬‡©æ“– ´÷ËßÀ¡“¬§«“¡«à“
¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√‡Õß ¥—ßπ—Èπ °“√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ—Èß·μà«‘∏’∑’Ë Ú
∂÷ß«‘∏’∑’Ë Ù ®÷ß‡ªìπ°“√ ¡—§√„®‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‡Õß °ÆÀ¡“¬‰¡à∫—ß§—∫·≈–
ºŸâ∑’Ë®– ¡—§√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‰¥âπ—Èπ °Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ù ‰¥â°”Àπ¥
¢’¥§—Ëπ„π‡√◊ËÕßÕ“¬ÿ‰«â«à“®–μâÕß¡’Õ“¬ÿÕ¬Ÿà„π√–À«à“ßμ—Èß·μà ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈–¬—ß‰¡à∂÷ß
“¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å®÷ß®– ¡—§√‰¥â ∂â“Õ“¬ÿ¬—ß‰¡à∂÷ß°”Àπ¥À√◊Õ‡≈¬°”Àπ¥‰ª·≈â«°Á ¡—§√
‰¡à‰¥â
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°“√ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡«‘∏’∑’Ë Ú π’È ºŸâ ¡—§√®–μâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë
∂Ÿ°‡√’¬° §◊Õ ‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈–μ—«μâÕß‰ª‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ°·≈â« ®÷ß ¡—§√μàÕ°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°àÕπ∑’Ë§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®–
°”Àπ¥μ—«„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ∂â“∂Ÿ°°”Àπ¥μ—«„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√‡ ’¬·≈â«°Á
¡—§√‰¡à‰¥â ‡æ√“–μâÕß‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√Õ¬Ÿà·≈â« ‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√μÕ∫·∑π„π°“√
¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√‡Õß °Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ù ®÷ß∫—≠≠—μ‘„Àâ ‘Ëß
μÕ∫·∑π∫â“ß §◊Õ „Àâ¡’ ‘∑∏‘„π°“√‡≈◊Õ°·ºπ°∑’ËμâÕß°“√‰¥â ‡™àπ √âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”
°“√·ºπ°∑À“√∫° ∑À“√‡√◊Õ ∑À“√Õ“°“» À√◊Õμ”√«® ·≈â«·μà°√≥’ ·μà°“√ ¡—§√
π’È°Á¡’¢âÕ¢’¥§—Ëπ §◊Õ μâÕßÕ¬Ÿà„π®”π«π∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬√—∫§π®–∫√√®ÿ„Àâ‰¥â ·≈–μâÕß·≈â«
·μà«à“§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®–μ°≈ß√—∫À√◊Õ‰¡à ‡™àπ ‡ªìπ§π‰¡à‰¥â¢π“¥ À√◊Õ¡’‚√§
´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â μ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Ù (æ.». ÚıÙ) À√◊Õ
‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ú À√◊Õ®”æ«°∑’Ë Û À√◊Õ‡§¬‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¡§’ «“¡ª√–æƒμ‘‡ ’¬¡“°àÕπ
§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°Á‰¡àÕ“®®–√—∫ ¡—§√‰¥â
°“√μ√«®‡≈◊Õ°∫“ßÕ”‡¿ÕÕ“®μâÕß àß§π„Àâ∑—Èß∑À“√∫°·≈–∑À“√Õ“°“» À√◊Õ
∑—Èß∑À“√‡√◊Õ·≈–∑À“√Õ“°“» Õ¬à“ßπ’È®– ¡—§√‡¢â“‡ªìπ∑À“√∫° À√◊Õ∑À“√‡√◊Õ À√◊Õ
∑À“√Õ“°“»°Á‰¥â ·≈â«·μàÕ”‡¿Õπ—ÈπμâÕß àß§π‡¢â“‡ªìπÕ–‰√∫â“ß
°“√ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡«‘∏’∑’Ë Ú π’È ‡π◊ËÕß®“°μâÕß‰ª ¡—§√
°—π„π«—π∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ° ´÷Ëß¡—°‡√’¬°°—π«à“‡°≥±å∑À“√´÷Ëßμ‘¥ª“°¡“®“°¢âÕ∫—≠≠—μ‘
¢Õß°ÆÀ¡“¬‡°à“ °“√√—∫ ¡—§√®÷ß∑”‰¥â‡©æ“–ºŸâ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë´÷Ëß¡’°“√
‡√’¬°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√‡∑à“π—Èπ πÕ°®“°π—Èπ®”π«π∑’Ë®–√—∫ ¡—§√‰¥â®–μâÕß‰¡à‡°‘π
®”π«π∑—ÈßÀ¡¥ ´÷ËßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â‡©≈’Ë¬‰«â‡ªìπÕ”‡¿Õ Ê ·≈â« ‡™àπ Õ”‡¿ÕÀ—«À‘π
®—ßÀ«—¥ª√–®«∫§’√¢’ π— ∏å ®–μâÕß ßà §π‡¢â“‡ªìπ∑À“√∫° ¯ §π ‡¢â“‡ªìπ∑À“√Õ“°“» Ú
§π ®–√—∫ ¡—§√‡°‘π°«à“®”π«ππ’È‰¡à‰¥â
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°“√ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡«‘∏’∑’Ë Ú π’È °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ√—∫
¡—§√∫ÿ§§≈®”æ«°∑’Ë Ò ´÷Ëß¡’¢π“¥ Ÿß Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ¢÷Èπ‰ª ·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß
·μà ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷πÈ ‰ª°àÕπ (°“√«—¥¢π“¥√Õ∫μ—«„Àâ«¥— „π¢≥–∑’ÀË “¬„®ÕÕ°‡μÁ¡∑’)Ë ∂â“
∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«¡’‰¡àæÕ°—∫®”π«π∑’Ë∑“ß√“™°“√μâÕß°“√ ®÷ß„Àâ√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡’¢π“¥ Ÿß∂—¥
√Õß≈ß¡“μ“¡≈”¥—∫ ( «à π¢π“¥√Õ∫μ—«§ß∂◊Õ‡°≥±å ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷πÈ ‰ªμ“¡‡¥‘¡) ‡™àπ
§π Ÿß Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ¡’‰¡àæÕ°—∫®”π«π∑’Ë∑“ß√“™°“√μâÕß°“√ °Á„Àâ√—∫§π
¢π“¥ ßŸ Òı˘ ‡´πμ‘‡¡μ√ ∂â“‰¡àæÕÕ’°°Á„Àâ√∫— §π¢π“¥ ßŸ Òı¯ ‡´πμ‘‡¡μ√ ‡ªìπμâπ
∂â“√—∫∂÷ß¢π“¥„¥æÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√°Á„ÀâÀ¬ÿ¥√—∫ °“√√—∫ ¡—§√μ“¡«‘∏’π’È À“°¡’§π
¢π“¥ Ÿß°«à“æÕ°—∫®”π«π∑’Ë∑“ß√“™°“√μâÕß°“√ ®–√—∫§π¢π“¥μË”°«à“‰¡à‰¥â
Û. ºŸâ∂Ÿ°‡√’¬°√âÕß¢Õ°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ° °“√ ¡—§√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”
°“√‚¥¬«‘∏’π’È ºŸâ ¡—§√°ÁμâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬° §◊Õ ‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ°À√◊ÕÕ¬à“ßπâÕ¬°ÁμÕâ ß‡ªìπºŸ∑â Õ’Ë ¬Ÿ„à π°”Àπ¥∂Ÿ°‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°
·μà¬—ß‰¡à‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬° °“√‡¢â“°Õßª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’π’Èμà“ß°—∫«‘∏’∑’Ë Ú §◊Õ μâÕß
¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°·≈–μâÕß ¡—§√μàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë
°√¡°Õß∑’μË πª√– ß§å®–‡¢â“√—∫√“™°“√π—πÈ °“√ ¡—§√‡¢â“°Õßª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’π’È °Á§◊Õ
°“√‡¢â“√—∫√“™°“√„πÕ—μ√“¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡π—Ëπ‡Õß ´÷ËßÕ“®‡¢â“‡ªìππ“¬ ‘∫ À√◊Õ®à“
À√◊Õπ“¬∑À“√°Á‰¥â ”À√—∫ºŸ∑â ‡’Ë ¢â“‡ªìππ“¬ ∫‘ À√◊Õ®à“°Á ¡—§√μàÕÀπà«¬°√¡°Õß‰¥â ‡æ√“–
Àπà«¬°√¡À√◊Õ°Õßæ≈À√◊ÕÀπà«¬‡∑’¬∫‡∑à“¡’Õ”π“®ÕÕ°§” —Ëß∫√√®ÿ„Àâπ“¬ ‘∫À√◊Õ®à“
‡¢â“√—∫√“™°“√‰¥â à«ππ“¬∑À“√π—Èπ®–μâÕß ¡—§√μàÕ°Õß∑—æ∫° °Õß∑—æ‡√◊Õ À√◊Õ
°Õß∑—æÕ“°“» ®– ¡—§√μàÕÀπà«¬°√¡‰¡à‰¥â ‡æ√“–°√¡À√◊Õ°Õßæ≈‰¡à¡’Õ”π“®∫√√®ÿ
π“¬∑À“√‡¢â“√—∫√“™°“√‰¥â ‡¡◊ËÕÀπà«¬„¥μ°≈ß√—∫ ¡—§√ºŸâ„¥·≈â« μâÕßπ”μ—«ºŸâπ—Èπ¢÷Èπ
∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√„Àâ‡ √Á®°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ° ‡¡◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈â«
∂◊Õ«à“ºŸâπ—Èπ‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈â« ‰¡àμâÕß√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μàÕ‰ª
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°“√√—∫ ¡—§√μ“¡«‘∏’π’È¬—ß¡’¢âÕ¢’¥§—Ëπ„π‡√◊ËÕß¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà∫â“ß §◊Õ μ“¡°Æ
°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ûı (Ù) (æ.». ÚıÒˆ) „Àâ√—∫‰¥â‡©æ“–ºŸâ´÷Ëß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë
´÷Ëß¡’°“√‡√’¬°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√¢ÕßÀπà«¬π—Èπ Ê ·≈–„Àâ√—∫‰¥â‰¡à‡°‘π®”π«π´÷ËßºŸâ«à“
√“™°“√®—ßÀ«—¥‡©≈’Ë¬„Àâ„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿Õπ—Èπ à«π°Õß∑—æ‡√◊Õ„Àâ√—∫§π∑’Ë¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà
„π∑âÕß∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‰¥â¥â«¬ à«πºŸâ´÷Ëß ”‡√Á®™—ÈπÕÿ¥¡»÷°…“¢Õßª√–‡∑»‰∑¬ À√◊Õ
¢Õßμà“ßª√–‡∑»∑’°Ë √–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß«‘∑¬∞“π–‡∑’¬∫‰¥â‰¡àμË”°«à“™—πÈ Õÿ¥¡»÷°…“
„Àâ√—∫‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“ §◊Õ ºŸâ∑’Ë®–‡¢â“‡ªìππ“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√π—Ëπ‡Õß ·μà
μ“¡«‘∏’ªØ‘∫—μ‘¡—°®–‰¡à∂◊Õ‡§√àß§√—¥‡√◊ËÕß¿Ÿ¡‘≈”‡π“·≈–®”π«π¡“°π—° ¢âÕ ”§—≠μâÕß
¡—§√·≈–„Àâ¡°’ “√¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ „Àâ‡ √Á®°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°°Á‡ªìπÕ—π„™â‰¥â
·μàÕ¬à“ß‰√°Á¥’ °“√√—∫§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’π’È „π‡√◊ËÕß°“√°”Àπ¥
®”π«π·≈–¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√°Á¡’º≈®√‘ß®—ßÕ¬Ÿà∫â“ß„π°“√√—∫ ¡—§√∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìπμ”√«®
°Õßª√–®”°“√ª√–®”ªï ‡™àπ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡μâÕß ßà §π‡¢â“°Õßª√–®”°“√·ºπ°μ”√«®
”À√—∫Õ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√ª∞¡ ı §π Õ”‡¿Õ “¡æ√“π Ù §π Õ¬à“ßπ’Èμ”√«®®–√—∫
¡—§√§π„πÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√ª∞¡°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ° ˆ §π ·≈â«√—∫ ¡—§√§πÕ”‡¿Õ
“¡æ√“π Û §π Õ¬à“ßπ’È‰¡à‰¥â ‡æ√“–‡°‘π®”π«π À√◊Õ®–√—∫ ¡—§√§π„πÕ”‡¿Õ‡¡◊Õß
π§√ª∞¡ Ù §π ·≈–√—∫ ¡—§√§π„πÕ”‡¿Õ “¡æ√“π ı §π‚¥¬∂◊Õ‡Õ“§π„πÕ”‡¿Õ
“¡æ√“π‡ªìπ§π¢ÕßÕ”‡¿Õ‡¡◊Õßπ§√ª∞¡‡ ’¬ Ò §π Õ¬à“ßπ’È°Á‰¡à‰¥â ‡æ√“–º‘¥
¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
Ù. ºŸâ∑’Ë¬—ß‰¡à∂Ÿ°‡√’¬°À√◊ÕºŸâ∑’Ë‡§¬∂Ÿ°‡√’¬°·≈â« ·μà¬—ß‰¡à∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√
√âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”°“√ °“√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡¢âÕπ’È°Á§◊Õ°“√ ¡—§√‡¢â“
√—∫√“™°“√„πÕ—μ√“¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡À√◊ÕÕ—μ√“¢Õß°√¡μ”√«®μ“¡∏√√¡¥“π—πË ‡Õß
Õ—π‰¥â·°à °“√ ¡—§√‡¢â“‡ªìππ“¬ ‘∫ ®à“ À√◊Õπ“¬∑À“√μ“¡§ÿ≥«ÿ≤‘ ·≈–√–‡∫’¬∫∑’Ë∑“ß
√“™°“√«“ß‰«â ®÷ß‰¡à¡’¢âÕ®”°—¥¡“°‡À¡◊Õπ«‘∏’°àÕπ Ê §ß¡’·μà¢âÕ®”°—¥„π‡√◊ËÕßÕ“¬ÿ
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μ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„π¢âÕ Ú à«π‡√◊ËÕß¿Ÿ¡‘≈”‡π“‰¡à¡’°“√®”°—¥ ·≈–‡¡◊ËÕ∑“ß√“™°“√μ°≈ß√—∫
ºŸâ„¥·≈â« °Á„Àâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√¡’ ¿“æ‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ºŸâ∑’Ë¬—ß‰¡à
‡§¬∂Ÿ°‡√’¬°‡≈¬ °Á®–‰¡àμâÕß∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ’°μàÕ‰ª
μÕπ∑â“¬¢Õß°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ù ‰¥â°≈à“«∂÷ß°“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìππ—°‡√’¬π
„π‚√ß‡√’¬π∑À“√ „Àâ√∫— ‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“ ‚√ß‡√’¬π∑À“√„π∑’πË ’È ‰¥â·°à ‚√ß‡√’¬π
∑’‡Ë ªìπ¢Õß∑“ß√“™°“√∑À“√‚¥¬μ√ß Õ“®‡ªìπ¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡À√◊Õ¢Õß°Õß∑—æ∫°
°Õß∑—æ‡√◊Õ À√◊Õ°Õß∑—æÕ“°“» °Á‰¥â ‡™àπ ‚√ß‡√’¬ππ“¬ ‘∫ ‚√ß‡√’¬π®à“∑À“√‡√◊Õ
‚√ß‡√’¬π®à“∑À“√Õ“°“» ‚√ß‡√’¬ππ“¬√âÕ¬ ‚√ß‡√’¬ππ“¬‡√◊Õ ‚√ß‡√’¬ππ“¬‡√◊ÕÕ“°“» œ≈œ
‚√ß‡√’¬π‡À≈à“π’È„Àâ√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìππ—°‡√’¬π‰¥â‚¥¬‰¡à®”°—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“)
¡“μ√“ ˘ ∑À“√°Õß‡°‘π´÷ßË ¡’Õ“¬ÿμß—È ·μà ∫‘ ·ª¥ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å·≈–¬—ß‰¡à∂ß÷ “¡ ∫‘ ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å ‡ªìπºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑’Ë®–μâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ ·≈–‡¡◊ËÕ
μâÕß‡¢â“°Õßª√–®”°“√®–μâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√¡’°”Àπ¥ Õßªï à«π
ºŸâ´÷Ëß¡’§ÿ≥«ÿ≤‘æ‘‡»…À√◊Õ‡¡◊ËÕ¡’°√≥’æ‘‡»… ®–„Àâ√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√πâÕ¬
°«à“ Õßªïμ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß°Á‰¥â ·μà ”À√—∫ºŸâ´÷Ëß¡’§ÿ≥«ÿ≤‘æ‘‡»…π—Èπ®–Õâ“ß
‘∑∏‘¥—ß°≈à“«‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â· ¥ßÀ≈—°∞“πμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π«—πμ√«®‡≈◊Õ°
À√◊ÕμàÕÀπà«¬∑À“√∑’Ëμπ√âÕß¢Õ‡¢â“√—∫√“™°“√„π«—π√âÕß¢Õ
«—π‡√‘¡Ë ‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ „Àâπ∫— ·μà«π— ¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√
„π°√≥’∑’Ë∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈â« ·μà¬—ß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√„Àâ‰¡à‰¥â„π«—π∑’Ë∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√π—Èπ ®–¢÷Èπ
∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√¿“¬À≈—ß®“°«—π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√°Á‰¥â·≈–
„Àâ∂Õ◊ «à“ºŸπâ π—È ‰¥â¢π÷È ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√μ—ßÈ ·μà«π— ∑’‡Ë ¢â“√—∫ √“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√
‡¡◊ÕË Õ¬Ÿ„à π°Õßª√–®”°“√®π§√∫°”Àπ¥·≈â« „Àâª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ¥—ßπ’È
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138

°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò ‡®Á¥ªï
°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú ‘∫ªï
°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Û À°ªï
μ“¡≈”¥—∫™—Èπ‰ª®πª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò
∫ÿ§§≈´÷Ëß ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√μ“¡À≈—° Ÿμ√∑’Ë°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥μ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ ßà ‡ √‘¡°“√Ωñ°«‘™“∑À“√·≈–¡’≈°— …≥–μ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
®–„Àâ√∫— √“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√πâÕ¬°«à“ Õßªï À√◊Õ„Àâ¢π÷È ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√
·≈â«ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‚¥¬¡‘μâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”
°“√°Á‰¥â ∑—ßÈ π’μÈ “¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏°’ “√∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ·μà®–Õâ“ß ∑‘ ∏‘¥ß— °≈à“«
‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â· ¥ßÀ≈—°∞“πμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π«—πμ√«®‡≈◊Õ° À√◊ÕμàÕ
Àπà«¬∑À“√∑’Ëμπ√âÕß¢Õ‡¢â“√—∫√“™°“√„π«—π√âÕß¢Õ À√◊ÕμàÕÀπà«¬∑’Ë¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√ ·≈â«·μà°√≥’ à«π∑’Ë®–„ÀâÕ¬Ÿà„π°ÕßÀπÿπ™—Èπ„¥·≈–‡ªìπ‡«≈“‡∑à“„¥π—Èπ„Àâ
ªØ‘∫—μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√ª≈¥∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√
μ“¡«√√§ Õß
„Àâº«Ÿâ “à √“™°“√®—ßÀ«—¥·≈– — ¥’®ß— À«—¥ÕÕ°Àπ—ß Õ◊ ”§—≠„Àâ·°à∑À“√∑’∂Ë °Ÿ ª≈¥
‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π À“°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ „ÀâºŸâ∂◊Õ·®âß
μàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’‡Ë æ◊ÕË ¢Õ√—∫Àπ—ß Õ◊ ”§—≠„À¡à ‚¥¬‡ ¬’ §à“∏√√¡‡π’¬¡©∫—∫≈–Àπ÷ßË ∫“∑
·μà∂â“°“√™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬°Á‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ˘ ¡“μ√“π’È∑’Ë∫—≠≠—μ‘«à“∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà ‘∫·ª¥ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å·≈–¬—ß‰¡à∂÷ß “¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å Õ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑’Ë®–μâÕß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”
°“√π—Èπ À¡“¬∂÷ß ∑À“√°Õß‡°‘π∑ÿ°Õ“¬ÿÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π
π—Ëπ‡Õß §«“¡®√‘ß∂â“®–‰¡à√–∫ÿ∂÷ßÕ“¬ÿ¥â«¬ ®–„™â§”«à“ ∑À“√°Õß‡°‘π‡©¬ Ê °Á§ß
‰¥â„®§«“¡Õ¬à“ß‡¥’¬«°—π §”«à“Õ¬Ÿà„π√–À«à“ß∑’Ë®–μâÕß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√π—Èπ
À¡“¬§«“¡«à“ ºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π §◊Õ ¡’Õ“¬ÿÕ¬Ÿà„π√–À«à“ßμ—Èß·μà Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈–
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¬—ß‰¡à∂÷ß Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å Õ“®®–μâÕß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‰¥â ®–¥â«¬«‘∏’„¥«‘∏’
Àπ÷Ëß°Á‰¥â¥—ß°≈à“«¡“·≈â«„π¡“μ√“ ¯ ·≈–ºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿÕ¬Ÿà„π√–À«à“ßπ’È ∂â“„§√‡¢â“‡ªìπ
∑À“√°Õßª√–®”°“√°Á‡ªìπ‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬«‰¡àμâÕß‡ªìπ´È”Õ’° ∂â“„§√¡’Õ“¬ÿ∂÷ß Û ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â«‰¡à‡§¬‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‡≈¬°Á‰¡àμâÕß‡ªìπ‡≈¬ ‡æ√“–Õ“¬ÿ∂÷ß Û
ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« ¥—ßπ—Èπ ¢âÕ§«“¡μÕππ’È∂â“®–æŸ¥„Àâ‡¢â“„®ßà“¬ Ê °Á§◊Õ ‡©æ“–∑À“√°Õß
‡°‘π∑’Ë¡’Õ“¬ÿÕ¬Ÿà„π√–À«à“ßμ—Èß·μà Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈–¬—ß‰¡à∂÷ß Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å‡∑à“π—Èπ∑’Ë
Õ“®®–μâÕß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈–Õ“®‰¡àμÕâ ß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√∑ÿ°§π
∂â“„§√‡ªìπ°Á‡ªìπ‡æ’¬ß§√—Èß‡¥’¬« ·≈â«ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∂â“„§√‰¡à
‡ªìπ‡≈¬®π∂÷ßÕ“¬ÿ§√∫ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å‰ª·≈â«°Á‰¡àμâÕß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‡≈¬
√–¬–‡«≈“∑’Ë®–μâÕßÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√π—Èπ μ“¡¡“μ√“ ˘ °”Àπ¥√–¬–‡«≈“‰«â
Ú ªï ·μà°Á¡’¢âÕ¬°‡«âπ‰«â Û °√≥’ §◊Õ
Ò. ºŸâ¡’§ÿ≥«ÿ≤‘æ‘‡»…
Ú. ‡¡◊ËÕ¡’°√≥’æ‘‡»…
Û. ºŸâ ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√μ“¡À≈—° Ÿμ√∑’Ë°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥ μ“¡
°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°“√Ωñ°«‘™“∑À“√
∫ÿ§§≈μ“¡À¡“¬‡≈¢ Ò ·≈– Û Õ“®Õ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√πâÕ¬°«à“ Ú ªï À√◊Õ
Õ“®‰¡àμâÕßÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√‡≈¬°Á‰¥â §◊Õ ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√
·≈â«ª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∑—π∑’ ‚¥¬μ—«‰¡àμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√„π°Õß
ª√–®”°“√‡≈¬°Á‰¥â ∑—Èßπ’È¢Õ„Àâ¥Ÿ√“¬≈–‡Õ’¬¥„π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ÚÙ (æ.». Úı¯)
ÕÕ°μ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ æ.». ÚÙ˘˜
‡æ◊ËÕ§«“¡ –¥«°„π°“√Õà“π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È ¢Õ„Àâ¢âÕ —ß‡°μ‰«â∫â“ß §◊Õ °“√
„Àâ ‘∑∏‘„π°“√√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√πâÕ¬°«à“ Ú ªï μ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È‰¥â„Àâ
‘∑∏‘‰«â≈¥À≈—Ëπ°—π §◊Õ∂â“‡¢â“°Õßª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’∫—ß§—∫μ“¡¡“μ√“ ¯ «‘∏’∑’Ë Ò ∑’Ë‰¥â
Õ∏‘∫“¬‰«â„Àâ ∑‘ ∏‘Õ¬à“ßÀπ÷ßË ·μà∂“â ‡ªìπºŸ∑â ’Ë ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√‡Õßμ“¡«‘∏∑’ ’Ë Ú ∂÷ß Ù ¢Õß
§”Õ∏‘∫“¬¡“μ√“ ¯ °Á„Àâ ‘∑∏‘Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß §◊Õ ‰¥â√—∫«—π≈¥À¬àÕπ°“√√—∫√“™°“√¡“°
กรมจเรทหารบก
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¢÷Èπ À√◊ÕÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√πâÕ¬«—π≈ß‰ªÕ’° ·≈– ”À√—∫∫ÿ§§≈∫“ßª√–‡¿∑ ∂â“‰¡à
¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√°Á‰¡à‰¥â√—∫ ‘∑∏‘≈¥À¬àÕπ«—π√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√‡≈¬ ®–¡’
‘∑∏‘μàÕ‡¡◊ËÕ ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√‡Õß ¥—ßπ—Èπ ‡«≈“Õà“π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È®÷ßμâÕß·¬°
∑”§«“¡‡¢â“„®μ“¡π’È¥â«¬
„π°“√¢Õ√—∫ ‘∑∏‘≈¥À¬àÕπ«—π√—∫√“™°“√π’È ºŸâ®–Õâ“ß ‘∑∏‘®–μâÕß¬◊ËπÀ≈—°∞“πμàÕ
§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π«—πμ√«®‡≈◊Õ° ”À√—∫ºŸ∑â ‡’Ë ¢â“°Õßª√–®”°“√μ“¡«‘∏∑’ ’Ë Ò ·≈–
«‘∏’∑’Ë Ú ¢Õß§”Õ∏‘∫“¬μ“¡¡“μ√“ ¯ à«πºŸâ∑’Ë‡¢â“°Õßª√–®”°“√μ“¡«‘∏’∑’Ë Û ·≈–∑’Ë Ù
„Àâ¬◊Ëπ·°àÀπà«¬∑À“√∑’Ëμπ√âÕß¢Õ‡¢â“√—∫√“™°“√„π«—π√âÕß¢Õπ—Èπ ∂â“¬◊ËπÀ≈—ß®“°°”Àπ¥
π’È‰¡à‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ ‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπ‡√◊ËÕß ”§—≠ ºŸâ∑’Ë®–‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑À“√®÷ß§«√
‡μ√’¬¡À≈—°∞“π‰«â„Àâæ√âÕ¡ ·≈–π”À≈—°∞“π‰ª„π«—πμ√«®‡≈◊Õ°¥â«¬ ‡æ√“–∂â“æ≈“¥
‰ª·≈â« ®–∑”„Àâ‡ ’¬ ‘∑∏‘Õ¬à“ßπà“‡ ’¬¥“¬ ·≈–¡—°¡’ºŸâμâÕß‡ ’¬ ‘∑∏‘π’È‰ª„π°“√μ√«®
‡≈◊Õ°‡°◊Õ∫∑ÿ°ªï ‡æ√“–§«“¡√Ÿâ‡∑à“‰¡à∂÷ß°“√≥å §‘¥«à“¬◊ËπÀ≈—°∞“π¢Õ√—∫ ‘∑∏‘‡«≈“„¥°Á‰¥â
à«π°√≥’æ‘‡»…μ“¡À¡“¬‡≈¢ Ú π—Èπ „Àâ¥”‡π‘π°“√μ“¡§«“¡„π°Æ°√–∑√«ß
©∫—∫∑’Ë ÛÚ (æ.». ÚıÒÙ) ÕÕ°μ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ æ.».
ÚÙ˘˜
¡“μ√“ ˘ ‰¥â°”Àπ¥«—π‡√‘Ë¡‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√‰«â¥â«¬ §◊Õ „Àâπ—∫μ—Èß
·μà«π— ¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√‡ªìπμâπ‰ª·≈–‡¡◊ÕË Õ¬Ÿ„à π°Õßª√–®”°“√§√∫°”Àπ¥·≈â«
§◊Õ Õ“®‡ªìπ Ú ªï À√◊ÕπâÕ¬°«à“π—Èπ À√◊ÕÕ“®‰¡àμâÕßÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√‡≈¬°Á‰¥âμ“¡
∑’Ë°≈à“«¡“·≈â« °Á„Àâª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ´÷Ëß¬—ß·∫àß√–¬–‡«≈“∑’Ë®–μâÕß
‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ÕÕ°‡ªìπ Û ™—Èπ μ“¡√–¬–‡«≈“¥—ßπ’È §◊Õ
°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò
˜ ªï
°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú
Ò ªï
°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Û
ˆ ªï
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°ÕßÀπÿπ™—Èπμà“ß Ê ‡À≈à“π’È∂◊Õμ“¡√–¬–‡«≈“·≈–®–¡’ª√“°Ø√“¬≈–‡Õ’¬¥‰«â„π
Àπ—ß ◊Õ ”§—≠∑’Ë¡Õ∫‰«â„Àâ°—∫ºŸâ∑’Ëª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈â«∑ÿ°§π °“√
·∫àß™—Èπ°ÕßÀπÿπμà“ß Ê ‰«âπ’È°Á‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå ”À√—∫∑“ß√“™°“√∑À“√®–‰¥â∑√“∫¬Õ¥
®”π«π∑À“√°ÕßÀπÿπ„π™—Èπμà“ß Ê «à“¡’®”π«π‡∑à“„¥ ‡¡◊ËÕ‡°‘¥»÷° ß§√“¡®–‡√’¬°
∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑„¥ ™—Èπ∑’Ë‡∑à“„¥‡¢â“ª√–®”°“√∫â“ß °ÕßÀπÿπ™—Èπμà“ß Ê ‡√’¬°«à“
°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò ª√–‡¿∑∑’Ë Ò °ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈–°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Û
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ‡°‘¥»÷° ß§√“¡ ‚¥¬ª°μ‘∑“ß√“™°“√∑À“√®–‡√’¬°∑À“√°ÕßÀπÿπ
™—Èπ∑’Ë Ò ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‡¢â“ª√–®”°“√°àÕπ ‡æ√“–‡ªìπºŸâ∑’Ëª≈¥®“°°Õßª√–®”°“√„À¡à
°«à“°ÕßÀπÿπ™—ÈπÕ◊Ëπ Ê ·≈–Õ“¬ÿ°ÁπâÕ¬°«à“¬—ßÕ¬Ÿà„π¢—ÈπÀπÿà¡©°√√®å ‡¡◊ËÕ∑À“√°ÕßÀπÿπ
™—Èπ∑’Ë Ò ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¡àæÕ ®÷ß®–‡√’¬°∑À“√°ÕßÀπÿπ™—ÈπμàÕÊ ‰ª
∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕÕ¬Ÿà„π°ÕßÀπÿπ™—Èπμà“ß Ê μ“¡√–¬–‡«≈“∑’Ë
°”Àπ¥‰«â§√∫ Û ™—Èπ ·≈â«°Áª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰¡àμâÕß‡°’Ë¬«¢âÕß
°—∫√“™°“√∑À“√Õ’°μàÕ‰ª °“√ª≈¥π’°È ªÁ ≈¥μ“¡°”Àπ¥√–¬–‡«≈“‚¥¬‰¡àμÕâ ß∑”æ‘∏ª’ ≈¥
∂◊Õ«à“‡¡◊ËÕ∂÷ß°”Àπ¥«—π·≈â«°Á‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ‰ª‡Õß
∑À“√°Õßª√–®”°“√∑’Ëª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈â«®–‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ
”§—≠‡ªìπÀ≈—°∞“π ‚¥¬·ºπ° — ¥’®—ßÀ«—¥μà“ß Ê μ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√®–‡ªìπºŸâÕÕ°„Àâ
Àπ—ß ◊Õ ”§—≠π’È ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·≈– — ¥’®—ßÀ«—¥®–≈ßπ“¡‰«â‡ªìπ ”§—≠ ·≈–„π
Àπ—ß ◊Õ ”§—≠π’È®–¡’√“¬°“√·®âß‰«â„Àâ∑√“∫«à“ ‡¡◊ËÕ„¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò ‡¡◊ËÕ„¥
‡ªìπ°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú ‡¡◊ËÕ„¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Û ·≈–‡¡◊ËÕ„¥®–æâπ√“™°“√∑À“√
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò Àπ—ß ◊Õ ”§—≠π’È®–μ‘¥√«¡Õ¬Ÿà„π ¡ÿ¥ª√–®”μ—«∑À“√°ÕßÀπÿπ´÷Ëß¡’
≈—°…≥–‡ªìπ‡≈à¡‡≈Á° Ê ¢π“¥ ¡ÿ¥æ° ¢Õß∑À“√∫° ’°“°’·°¡‡¢’¬« ∑À“√Õ“°“»ª° ’
‡∑“ ·≈–∑À“√‡√◊Õª° ’°“°’ ‡©æ“–Àπ—ß ◊Õ ”§—≠π’È∂â“™”√ÿ¥ §◊Õ ¢âÕ§«“¡ ”§—≠¢“¥À“¬
‰ª Õ“®‡ªìπ¥â«¬©’°¢“¥À√◊Õ≈∫‡≈◊ÕπÕà“π‰¡à‰¥â À√◊Õ Ÿ≠À“¬‰ª∑—ÈßÀ¡¥ μâÕß·®âßμàÕ
π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õ√—∫Àπ—ß ◊Õ ”§—≠„À¡à ´÷Ëß∑“ß√“™°“√®–ÕÕ°‡ªìπ
กรมจเรทหารบก
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Àπ—ß ◊Õ ”§—≠·∑π©∫—∫∑’Ë™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬„Àâ „π°“√¢Õ„À¡àπ’ÈμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
©∫—∫≈– Ò ∫“∑ ·μà∂â“°“√™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ‡™àπ ‡√◊Õ≈à¡
Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À“¬ À√◊Õ∂Ÿ°¢‚¡¬≈—°‰ª Õ¬à“ßπ’È°Á‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡ °“√·®âß
¢Õ√—∫Àπ—ß ◊Õ ”§—≠„À¡àπ’È μ“¡¡“μ√“ ÙÚ °”Àπ¥«à“ μâÕß·®âß¥â«¬μπ‡Õß·≈–μâÕß
·®âß¿“¬„π°”Àπ¥ Û «—π π—∫·μà«—π∑’Ë “¡“√∂·®âß‰¥â ∂â“‰¡à·®âß¿“¬„π°”Àπ¥π’È¡’
§«“¡º‘¥ μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π ÒÚ ∫“∑)
¡“μ√“ Ò π—°‡√’¬π∑À“√ ‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„Àâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√ ∂â“μâÕßÕÕ°®“°π—°‡√’¬π„π¢≥–∑’ÕË ¬Ÿ„à π°Õßª√–®”°“√¬—ß‰¡à§√∫°”Àπ¥ „Àâ
àßμ—«‰ª√—∫√“™°“√„π°√¡°Õß∑À“√®π°«à“®–§√∫°”Àπ¥
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ò π—°‡√’¬π∑À“√§◊Õπ—°‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π∑À“√ ´÷Ëß‡¡◊ËÕ®∫°“√
»÷°…“·≈â«®–‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß¬»∑À“√ ·μàπ—°‡√’¬π„π‚√ß‡√’¬π‡μ√’¬¡∑À“√¬—ß‰¡à∂◊Õ«à“
‡ªìππ—°‡√’¬π∑À“√ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ®∫°“√»÷°…“·≈â«¬—ß‰¡à‰¥â√—∫°“√·μàßμ—Èß¬»∑À“√ ®÷ß‰¡à
μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“π’È °“√√—∫∫ÿ§§≈‡¢â“‡ªìππ—°‡√’¬π∑À“√∫“ß‚√ß‡√’¬π°Á√—∫μ—Èß·μà
Õ“¬ÿ‰¡à∂ß÷ Ò¯ ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å °Á¬ß— ‰¡àμÕâ ß¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ ‡¡◊ÕË ºŸ„â ¥¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯
ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â«μâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√‡ ¡Õ ‡¡◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’ ¬π°Õßª√–®”°“√
·≈â«°Á∂◊Õ«à“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ·≈–μâÕßÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√®π§√∫°”Àπ¥
μ“¡∑’Ë°≈à“«¡“·≈â«„π¡“μ√“ ˘ ¥—ßπ—Èπ ∂â“ºŸâ„¥μâÕßÕÕ°®“°π—°‡√’¬πÀ√◊Õæâπ®“°§«“¡
‡ªìππ—°‡√’¬π„π¢≥–∑’ËÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√¬—ß‰¡à§√∫°”Àπ¥ ¡“μ√“π’È®÷ß∫—≠≠—μ‘„Àâ
àßμ—«‰ª√—∫√“™°“√„π°√¡°Õß∑À“√μàÕ‰ª ®π°«à“®–§√∫°”Àπ¥ª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ)
¡“μ√“ ÒÒ °“√√—∫√“™°“√∑À“√ª√–®”°“√ °“√·∫àßª√–‡¿∑ ·≈–°“√
ª≈¥∑À“√ª√–®”°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡°ÆÀ¡“¬·≈–√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
∑À“√ª√–®”°“√π—Èπ ∂â“¬—ß¡‘‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ °ÁμâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√·≈–√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√®π§√∫°”Àπ¥μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È
‡«âπ·μà°√–∑√«ß°≈“‚À¡®– —Ëßª≈¥‡ªìπ∑À“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ
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(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÒÒ °“√√—∫√“™°“√∑À“√ª√–®”°“√μ“¡¡“μ√“π’È ‚¥¬ª°μ‘À¡“¬∂÷ß
°“√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡«‘∏’∑’Ë Û ·≈–∑’Ë Ù μ“¡§”Õ∏‘∫“¬¢Õß¡“μ√“ ¯ ´÷Ëß
‚¥¬ª°μ‘°μÁ Õâ ß¡’√–‡∫’¬∫«‘∏°’ “√‡¢â“∑”ß“π‡™àπ‡¥’¬«°—∫°√¡°ÕßÀ√◊ÕÀπà«¬√“™°“√Õ◊πË Ê
·μà‡π◊ËÕß®“°μâÕß‡¢â“‡ªìπ¢â“√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡„πÕ—μ√“∑’ËμâÕß‡ªìπ∑À“√¥â«¬
®÷ß‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√‰«â¥â«¬ ¥—ßπ—Èπ √–‡∫’¬∫«‘∏’°“√‡¢â“ °“√
·∫àßª√–‡¿∑ ·≈–°“√ª≈¥ÕÕ°®“°√“™°“√®÷ß„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ¢Õß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ·≈–‡π◊ËÕß®“°°“√‡¢â“∑”ß“πμ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
‚¥¬μ√ßπ’‡È Õß ∫“ß§√—ßÈ ®÷ß‰¡à‰¥âπ°÷ ∂÷ß‡√◊ÕË ß¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ À√◊ÕÕ“®À≈ß≈◊¡‰ª‰¥â
¡“μ√“π’È®÷ß∫—≠≠—μ‘´È”‰«âÕ’°«à“ ∂â“¬—ß‰¡à‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ °ÁμâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√‡ ¬’ ‡æ√“–‰Àπ Ê μ—«°Á‡ªìπ∑À“√·≈â« ®÷ß§«√ªØ‘∫μ— „‘ Àâ‡À¡◊Õπ°—∫∑À“√
∑—«Ë Ê ‰ª ®“°∫∑∫—≠≠—μπ‘ ‡’È Õß ºŸ∑â ‡’Ë ªìπ∑À“√®÷ßμâÕß¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√∑ÿ°§π ·≈–
‡¡◊ËÕ‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈â« °ÁμâÕßÕ¬Ÿà√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√®π§√∫
°”Àπ¥ª≈¥ μ“¡¡“μ√“ ˘ ´÷Ëß¢âÕπ’È§«√ —ß‡°μ„Àâ¥’«à“ °“√ª≈¥ÕÕ°®“°°Õßª√–®”
°“√∂◊Õμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ à«π°“√ª≈¥ÕÕ°®“°∑À“√ª√–®”°“√
∂◊Õμ“¡√–‡∫’¬∫·∫∫·ºπ¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡ πÕ°®“°ºŸâ∑’Ë‡ªìππ“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“
∫—μ√‡∑à“π—Èπ∑’Ë‰¡àμâÕßª≈¥μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ ∂◊Õμ“¡√–‡∫’¬∫¢Õß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ¥—ßπ—Èπ π“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√∑’Ë∂Ÿ°ª≈¥ÕÕ°®“°ª√–®”°“√ ®÷ß
‰¡à¡’Àπ—ß ◊Õ ”§—≠μ“¡¡“μ√“ ˘)
¡“μ√“ ÒÚ ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ∑À“√
°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπºŸâ„¥ª√– ß§å®–‰ªÕ¬Ÿàμà“ß∑âÕß∑’Ë„πÕ”‡¿Õ‡¥’¬«°—π À√◊Õμà“ß
Õ”‡¿Õ‡ªìπ°“√™—«Ë §√“«‡°‘π “¡ ∫‘ «—π „Àâ·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∑Ë μ’Ë π‡¢â“¡“Õ¬Ÿà ·≈–
„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‰¥â√—∫·®âß∑”°“√ Õ∫ «π·≈–ÕÕ°„∫√—∫„Àâ ·≈â«·®âß„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß
∑’Ë∑’ËºŸâπ—Èπ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√∑√“∫
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∂â“∫ÿ§§≈μ“¡«√√§Àπ÷Ëßª√– ß§å®–¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ „Àâ·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ
∑âÕß∑’Ë∑’Ëμπ‡¢â“¡“Õ¬Ÿàπ—Èπ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‰¥â√—∫·®âß∑”°“√ Õ∫ «π ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“
ºŸâ¢Õ¬â“¬‰¥â¡“μ—Èß∑”¡“À“‡≈’È¬ß™’æ‡ªìπª√–®” À√◊Õ¡’∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°∞“π·≈–‰¡àª√– ß§å
®–À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√√—∫√“™°“√∑À“√ °Á„Àâ·®âß‰ª¬—ß π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“
∑À“√‡¥‘¡∑√“∫ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫μÕ∫¬◊π¬—π‡ªìπ°“√∂Ÿ°μâÕß®÷ß„Àâ√—∫·®âß°“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“
∑À“√¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ ·≈–ÕÕ°„∫√—∫„Àâ ·≈â«„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß·®âß„ÀâºŸâ«à“√“™°“√
®—ßÀ«—¥¢Õßμπ∑√“∫
°“√·®âß¬â“¬μ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß „Àâ°√–∑”¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·μà
«—π∑’Ë¬â“¬‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÒÚ ∫ÿ§§≈∑’ËμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“π’È ¡’ Û ª√–‡¿∑¥â«¬°—π §◊Õ
Ò. ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ ·≈â« ´÷Ëß¬—ß‰¡à¡’
¿“æ‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π‡æ√“–Õ“¬ÿ¬—ß‰¡à§√∫ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·μà‡¡◊ËÕ‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π‰«â·≈â«¡’À≈—°∞“πÕ¬Ÿà∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈â« ‡¡◊ËÕ¡’°“√·°â‰¢‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ≈—°∞“π®÷ß
∫—ß§—∫„ÀâμâÕß·®âß„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑√“∫‰«â¥â«¬
Ú. ∑À“√°Õß‡°‘π
Û. ∑À“√°ÕßÀπÿπ∑—Èßª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈–ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
‡√◊ËÕß∑’ËμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“π’È¡’ Ú ‡√◊ËÕß §◊Õ
Ò. ‡√◊ËÕß‰ªÕ¬Ÿàμà“ß∑âÕß∑’Ë‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«
Ú. ‡√◊ËÕß¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
(Õ∏‘∫“¬ Ò. ‡√◊ËÕß‰ªÕ¬Ÿàμà“ß∑âÕß∑’Ë‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« μ“¡¡“μ√“ ÒÚ «√√§ Ò
À¡“¬§«“¡«à“ ∂â“‰ªÕ¬Ÿàμà“ß∑âÕß∑’Ë¥—ß°≈à“«‰¡à‡°‘π Û «—π °Á‰¡àμâÕß·®âß °“√·®âß¬â“¬
μ“¡°√≥’π’È ‡¡◊ËÕπ“¬Õ”‡¿Õ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‰¥â√—∫·®âß·≈â« °Á∫—π∑÷°À≈—°∞“π‰«â‡æ◊ËÕ
∑√“∫¥â«¬¥‘π Õ¥” ‰¡àμâÕß∫—π∑÷°°“√¬â“¬ ·≈–‰¡àμâÕß·¬°À≈—°∞“π‰ª‡°Á∫√«¡‰«â·μà
Õ¬à“ß„¥
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Ú. ‡√◊ËÕß¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ μ“¡¡“μ√“ ÒÚ «√√§ Õß ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√μ“¡
¡“μ√“ ı °”Àπ¥„Àâ¡’‰¥â‡æ’¬ß·Ààß‡¥’¬« ·μà¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√°Á¬—ßÕ“®¬â“¬∑’Ë‰¥â ‡æ◊ËÕ‡ªî¥
‚Õ°“ „Àâ∫ÿ§§≈‰¥â‡≈◊Õ° ∂“π∑’Ëª√–°Õ∫Õ“™’æ À√◊Õ‡≈◊Õ° ∂“π∑’ËÕ¬Ÿà¢Õßμπ‡Õß‰¥â ‡Àμÿ
∑’Ë®–¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‰¥âμ“¡¡“μ√“ ÒÚ «√√§ Õß ¡’Õ¬Ÿà Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. ‰¥â¡“μ—Èß∑”¡“À“‡≈’È¬ß™’æª√–®”Õ¬Ÿà ‡™àπ ‰ª∑”°“√§â“ À√◊Õ∑”‰√à ∑”
‡À¡◊Õß·√à À√◊Õª√–°Õ∫Õ“™’æÕ¬à“ßÕ◊Ëπ°Á‰¥â ¢Õ„Àâ‡ªìπª√–®”°Á·≈â«°—π §”«à“ª√–®”π’È
À¡“¬∂÷ßÕ“™’æ«à“‡ªìπÕ“™’æª√–®”À√◊ÕÕ“™’æ™—Ë«§√“« ·μà∑—Èßπ’ÈμâÕß‡¢â“„®¥â«¬«à“ Õ“™’æ
ª√–®”π—ÈπÕ“®∑”‡æ’¬ß√–¬–‡«≈“Õ—π —Èπ ·≈â«¡’‡Àμÿ®”‡ªìπμâÕß≈â¡‡≈‘°‰ª°Á‰¥â ‡™àπ ‰ª
‡ªî¥√â“π§â“·≈â«‡°‘¥‰ø‰À¡âμâÕß≈â¡‡≈‘°°‘®°“√‰ª À√◊Õ‰ª∑”‡À¡◊Õß·√à ·≈â«¢“¥∑ÿπμâÕß
≈â¡‡≈‘°°‘®°“√ Õ¬à“ßπ’È°ÁμâÕß∂◊Õ«à“‡ªìπÕ“™’æª√–®”‡™àπ°—π ·μà∑’ËμâÕß≈â¡‡≈‘°‰ª‡æ√“–
‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ‡ªìπμâπ
Ú. ‰ª¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°∞“π μ“¡¢âÕπ’È¡ÿàßÀ¡“¬∂÷ß‡©æ“–∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà ‰¡à‰¥â¡ÿàß
‡√◊ËÕßª√–°Õ∫Õ“™’æ ‡™àπ ∫ÿ§§≈‰ªª≈Ÿ°∫â“πÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°∞“π·πàπÕπ ·¡âμ—«®–‰¡à‰¥â
ª√–°Õ∫Õ“™’æÕ¬Ÿ∑à ∫’Ë “â π °Á∂Õ◊ «à“¡’∂π‘Ë ∑’ÕË ¬Ÿ‡à ªìπÀ≈—°∞“π ‡™àπ ª≈Ÿ°∫â“πÕ¬Ÿ∑à ®’Ë ß— À«—¥ππ∑∫ÿ√’
·μà‰ªª√–°Õ∫Õ“™’æ∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√∑ÿ°«—π °≈“ß§◊π®÷ß®–°≈—∫‰ªæ—°∑’Ë∫â“π À√◊Õ
ª≈Ÿ°∫â“πÕ¬Ÿà∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ·μàμ—«∑”ß“π√∂‰ø μâÕß‰ª§â“ß∑’Ë®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ Ú - Û «—π
®÷ß®–°≈—∫∫â“π§√—ÈßÀπ÷Ëß °Á¬—ß∂◊Õ«à“¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°∞“π∑’Ë°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ À√◊Õ
ª√–°Õ∫Õ“™’æ„π∑“ß‡¥‘π‡√◊ÕÕ“®μâÕß‡¥‘π∑“ß‰ª¬—ß®—ßÀ«—¥μà“ß Ê À√◊Õ‰ªμà“ßª√–‡∑»
‡ªìπ·√¡‡¥◊Õπ ®÷ß®–°≈—∫∫â“π °Á¬—ß∂◊Õ«à“¡’∂‘Ëπ∑’ËÕ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°∞“π ≥ ∑âÕß∑’Ë∑’Ë∫â“πª≈Ÿ°
Õ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°∞“π‰¥â
«‘∏’ªØ‘∫—μ‘„π°“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√°Á§◊Õ ºŸâ¬â“¬μâÕß‰ª·®âß§«“¡
®”πß¥â«¬μπ‡ÕßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∑Ë μ’Ë π¡’§«“¡ª√– ß§å®–¬â“¬¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√‡¢â“‰ªÕ¬Ÿà
§◊Õ μâÕß·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’„Ë À¡à ‰¡àμÕâ ß·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’‡Ë °à“¥â«¬ ‰¡à‡À¡◊Õπ
°—∫°“√·®âß¬â“¬∑–‡∫’¬π∫â“π ´÷Ëß®–μâÕß·®âß∑—Èß¬â“¬ÕÕ°·≈–¬â“¬‡¢â“ ´÷Ëß°Á‡ªìπ§«“¡
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–¥«°Õ¬à“ßÀπ÷ßË „π°“√·®âß¬â“¬¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√ ·≈–„π°“√ªØ‘∫μ— „‘ π°“√·®âß¬â“¬®√‘ß Ê
π—Èπ °Á‰¡à„™à«à“·®âß‚¥¬μ√ß°—∫π“¬Õ”‡¿Õ∑’‡¥’¬« μâÕß·®âßμàÕ — ¥’Õ”‡¿Õ ‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿ
¢—¥¢âÕß‰¡à‰¥â√—∫§«“¡ –¥«°®÷ß·®âß„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑√“∫
‡Àμÿ¢—¥¢âÕß„π°“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¡’Õ¬Ÿàª√–°“√‡¥’¬« §◊Õ ¬â“¬
‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√√—∫√“™°“√∑À“√ ∂â“¬â“¬‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√√—∫√“™°“√∑À“√·≈â« ∑“ß
√“™°“√®–‰¡à®—¥°“√¬â“¬„Àâ °“√À≈’°‡≈’Ë¬ß°“√√—∫√“™°“√∑À“√π—Èπ ¡’∑—ÈßÀ≈’°‡≈’Ë¬ß
°“√‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ À√◊ÕÀ≈’°‡≈’¬Ë ß°“√‡√’¬°æ≈ ·≈â«·μà°√≥’ ‡¡◊ÕË
π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë„À¡à∑”°“√ Õ∫ «π·≈â«‡ÀÁπ«à“ ºŸâ¬â“¬‰¡à‰¥âÀ≈’°‡≈’Ë¬ß°“√√—∫√“™°“√
∑À“√ °Á®–√—∫·®âß°“√¬â“¬‰«âæ√âÕ¡∑—ÈßÕÕ°„∫√—∫·®âß„Àâ·≈â«∑”°“√·®âß°“√À—°‚Õπ¿Ÿ¡‘
≈”‡π“∑À“√°—π‚¥¬∑“ß√“™°“√ ‚¥¬μ—«ºŸâ¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‰¡àμâÕßªØ‘∫—μ‘°“√Õ¬à“ß„¥
Õπ÷Ëß ”À√—∫Õ”‡¿Õ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‡¥‘¡ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ¢ÕÀ—°‚Õπ
°ÁμâÕß Õ∫ «πÀ≈—°∞“π·≈–æ¬“π·«¥≈âÕ¡¥â«¬«à“ ∫ÿ§§≈ºŸâ¢Õ¬â“¬‰¥â¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“
∑À“√‰ª®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à À“°¬â“¬‰ª·μà™◊ËÕ°ÁμâÕß·®âß¢—¥¢âÕß„π°“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√π—Èπ
∂â“¬â“¬‰ª‡ªìπ°“√∂Ÿ°μâÕß°ÁμÕ∫À—°‚Õπ‰ª ‡ √Á®·≈â«Õ”‡¿Õ∑—Èß Õß®÷ß¥”‡π‘π°“√·®âß
®—ßÀ«—¥¢Õßμπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª
¡“μ√“ ÒÚ ∑«‘ ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ
∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπºŸâ„¥‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ„Àâ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕμ—«À√◊Õ™◊ËÕ °ÿ≈ „Àâ
ºŸâπ—Èππ”À≈—°∞“π‰ª·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë ∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√∑√“∫¿“¬„π “¡ ‘∫
«—ππ—∫·μà«—π∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ „Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°„∫√—∫„Àâ·≈–·°â„∫ ”§—≠·≈–∫—≠™’„Àâ
∂Ÿ°μâÕß „π°√≥’Àπ—ß Õ◊ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠∑’®Ë ß— À«—¥‡ªìπºŸÕâ Õ° „Àâ ßà ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥
·≈– — ¥’®—ßÀ«—¥®—¥°“√·°â
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÒÚ ∑«‘ ‡√◊ËÕß‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕμ—«™◊ËÕ °ÿ≈∫ÿ§§≈∑—Èß Û ª√–‡¿∑¥—ß°≈à“«
¡“·≈â« ∂â“‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ„Àâ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕμ—«À√◊Õ™◊ËÕ °ÿ≈ À√◊Õ∑—Èß™◊ËÕμ—«·≈–™◊ËÕ °ÿ≈®“°
∑“ß√“™°“√ μâÕßπ”À≈—°∞“π∑’‰Ë ¥â√∫— Õπÿ≠“μ‰ª·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑’‡Ë ªìπ¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

‡æ◊ËÕ·°âÀπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠„Àâ ¥—ßπ—Èπ ‡«≈“‰ª·®âß ºŸâ„¥¡’Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ
„∫ ”§—≠μâÕßπ”‰ª„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë — ¥’Õ”‡¿Õ®—¥°“√·°â„Àâ¥«â ¬ °“√·®âßπ’μÈ Õâ ß·®âß¿“¬„π
Û «—π π—∫·μà«π— ‰¥â√∫— Õπÿ≠“μ ‡¡◊ÕË ·®âß·≈â«π“¬Õ”‡¿Õ®–ÕÕ°„∫√—∫„Àâ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
°“√‰¡àªØ‘∫μ— μ‘ “¡¡“μ√“ ÒÚ ¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÛ §◊Õ ª√—∫‰¡à‡°‘π Ú
∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®” ·μà ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π∑’ÕË ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ ·≈â« ·μà¬ß— ‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π ‰¡àªØ‘∫μ— μ‘ “¡¡“μ√“ ÒÚ
μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Ò ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Ò ‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®”
Õπ÷Ëß ‡§¬¡’§”æ‘æ“°…“¢Õß»“≈Æ’°“ ∑’Ë Ò˘ˆ/ÚÙ˘˘ ≈ß«—π∑’Ë Ú¯ ∏—π«“§¡
æ.». ÚÙ˘˘ æ‘æ“°…“«à“ ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ≠“μ„Àâ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕμ—«À√◊Õ™◊ËÕ °ÿ≈ ∑’ËÕ”‡¿Õ
‡¥’¬«°—∫Õ”‡¿Õ¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√ π”Àπ—ß Õ◊ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠‰ª¢Õ·°âμÕà π“¬Õ”‡¿Õ‡°‘π
°”Àπ¥ Û «—π °Á‰¡à¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÛ ‡æ√“–»“≈Æ’°“∂◊Õ«à“‡ªìπÕ”‡¿Õ
‡¥’¬«°—π·≈–π“¬Õ”‡¿Õ°Á∑√“∫¥’Õ¬Ÿà·≈â«)
À¡«¥ Ú
°“√¬°‡«âπ
¡“μ√“ ÒÛ ∫ÿ§§≈¥—ßμàÕ‰ªπ’È ¬°‡«âπ‰¡àμÕâ ß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√
§◊Õ
(Ò) æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë¡’ ¡≥»—°¥‘Ï À√◊Õ∑’Ë‡ªìπ‡ª√’¬≠·≈–π—°∫«™„π
æ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààßπ‘°“¬®’πÀ√◊Õ≠«π∑’Ë¡’ ¡≥»—°¥‘Ï
(Ú) §πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ ´÷Ëß‰¡à “¡“√∂‡ªìπ∑À“√‰¥â
(Û) ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë®–‡ªìπ∑À“√‰¥â‡©æ“–∫“ß∑âÕß∑’Ëμ“¡
∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÒÛ °“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“π’È À¡“¬∂÷ß °“√¬°‡«âπ‰¡àμâÕß‡¢â“√—∫
√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ ·≈–‚¥¬ª°μ‘À¡“¬∂÷ß°“√‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√
μ“¡«‘∏’∑’Ë Ò ¢Õß§”Õ∏‘∫“¬¡“μ√“ ¯ §◊Õ «‘∏’∫—ß§—∫„Àâ‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√
∂â“∫ÿ§§≈∑’Ë¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ®– ≈– ‘∑∏‘Õ—ππ’È ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√ ‡™àπ ∫ÿ§§≈μ“¡
(Ò) ®– ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Á§ß ¡—§√‰¥â à«π∫ÿ§§≈μ“¡ (Ú) ·≈– (Û) π—Èπ
¡—§√‰¡à‰¥â ‡æ√“–‰¡à¡’≈—°…≥–∑’Ë®–‡ªìπ∑À“√À√◊Õ√—∫√“™°“√‰¥â
∫ÿ§§≈μ“¡ (Ò) ‰¥â·°à æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë¡’ ¡≥»—°¥‘Ï æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë‡ªìπ‡ª√’¬≠ ·≈–
π—°∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààßπ‘°“¬®’πÀ√◊Õ≠«π∑’Ë¡’ ¡≥»—°¥‘Ï
æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë¡’ ¡≥»—°¥‘Ï À¡“¬∂÷ß ¬»¢Õßæ√– ‡™àπ ‡ªìπæ√–§√Ÿ æ√–™—Èπ‡∑æ
À√◊Õ™—Èπ∏√√¡ ‡ªìπμâπ à«πμ”·Àπàß¢Õßæ√–‰¡à‡¢â“§«“¡À¡“¬¢Õß¡“μ√“π’È ‡™àπ ‡ªìπ
‡®â“§≥–®—ßÀ«—¥ ‡®â“§≥–Õ”‡¿Õ Õ¬à“ßπ’È‡ªìπμ”·Àπàß ‰¡à„™à ¡≥»—°¥‘Ï ®÷ß‰¡à‰¥â√—∫°“√
¬°‡«âπ æ√–¿‘°…ÿ∑¡’Ë ’ ¡≥»—°¥‘ÕÏ “®‰¡à¡μ’ ”·Àπàß°Á‰¥â Õ¬à“ßπ’°È ‡Á ¢â“¢à“¬‰¥â√∫— °“√¬°‡«âπ
æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë‡ªìπ‡ª√’¬≠ À¡“¬∂÷ß °“√»÷°…“¢Õßæ√– ‡™àπ ‡ªìπ‡ª√’¬≠μ—Èß·μà Û
ª√–‚¬§ ∂÷ß ˘ ª√–‚¬§ à«πæ√–¿‘°…ÿ∑’Ë»÷°…“∑“ßπ—°∏√√¡ ´÷Ëß¡’π—°∏√√¡μ√’ ‚∑ ·≈–
‡Õ° π—Èπ ‰¡àÕ¬Ÿà„π§«“¡À¡“¬¢Õß¡“μ√“ ÒÛ (Ò)
π—°∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààßπ‘°“¬®’πÀ√◊Õ≠«π∑’Ë¡’ ¡≥»—°¥‘Ïπ—Èπ À¡“¬∂÷ß
ºŸ∑â ∫’Ë «™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“‡À¡◊Õπ°—π §«“¡®√‘ß∂â“®–„™â§”«à“ æ√–¿‘°…ÿ°§Á ß®–‰¥â ‡æ√“–
∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“‡™àπ‡¥’¬«°—π μà“ß°—π·μà«à“∂◊Õμ“¡π‘°“¬¢Õß®’π°—∫¢Õß≠«π
´÷Ëß‡ªìπ∑’Ë∑√“∫°—π¥’·≈â««à“ æ√–æÿ∑∏»“ π“¢Õß‡√“π’È‰¥â·¬°π‘°“¬ÕÕ°‰ªÀ≈“¬ “¢“
·¡â·μàπ‘°“¬≠’ËªÿÉπ·≈–∑‘‡∫μ°Á¬—ß¡’ ∑’Ë°ÆÀ¡“¬‰¡à∫—≠≠—μ‘∂÷ß‰«â¥â«¬ ‡¢â“„®«à“π‘°“¬Õ◊Ëπ Ê
¬—ß‰¡à‰¥â‡º¬·æ√à‡¢â“¡“‡ªìπªñ°·ºàπ„πª√–‡∑»‰∑¬ π—°∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß
π‘°“¬®’πÀ√◊Õ≠«ππ’ÈμâÕß¡’ ¡≥»—°¥‘Ï¥â«¬ ®÷ß®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ
∫ÿ§§≈μ“¡ (Ú) ‰¥â·°à §πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ §«“¡®√‘ß∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’È‰¡à‡™‘ß
‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ ‡æ√“–μâÕßª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√Õ¬Ÿà·≈â«μ“¡∑’Ë°≈à“«‰«â„π¡“μ√“ Ù
·≈–¬—ß®–°≈à“«∂÷ßÕ’°‡¡◊ÕË Õ∏‘∫“¬∂÷ßÀ¡«¥ ı «à“¥â«¬°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√
156

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
149 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√

°“√การตรวจการจั
◊∫ «π Õ∫ดหา«π

∫ÿ§§≈μ“¡ (Û) ‰¥â·°à ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë®–‡ªìπ∑À“√‰¥â‡©æ“–∫“ß∑âÕß∑’Ë
´÷Ëß°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ùı ‰¥â°”Àπ¥ª√–‡¿∑·≈–∑’ËÕ¬Ÿà¢Õß∫ÿ§§≈æ«°π’È‰«â‚¥¬
≈–‡Õ’¬¥·≈â« ‡™àπ ®—ßÀ«—¥‡≈¬ ¡’™π™“«·¡â«∑’ËÕ¬Ÿà„π‡¢μ∫â“πÀ¡Ÿà∑’Ë ˆ μ”∫≈°° –∑Õπ
„πÕ”‡¿Õ¥à“π´â“¬ ‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡àμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‡¡◊ËÕ
—ß‡°μ„Àâ¥’·≈â«®–‡ÀÁπ«à“ §”«à“‰¡à¡’§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë®–‡ªìπ∑À“√‰¥â ‰¡à‰¥âÀ¡“¬∂÷ß§π∑’Ë‰¡à‰¥â
‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ ‚¥¬ª°μ‘§π∑’ËÕà“πÀπ—ß ◊Õ‰¡àÕÕ°‡≈¬ ·≈–·¡â∫“ß§π®–æŸ¥¿“…“‰∑¬‰¡à
‰¥â‡≈¬°Á¬ß— μâÕß‡ªìπ∑À“√ ·μà§”«à“‰¡à¡§’ ≥
ÿ «ÿ≤„‘ π∑’πË ¡’È ßÿà À¡“¬‰ª∂÷ß§ÿ≥≈—°…≥–¡“°°«à“
‡æ√“–∫ÿ§§≈æ«°π’È‡ªìπºŸâ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈§«“¡‡®√‘≠ ¿“…“ ¢π∫∏√√¡‡π’¬¡ª√–‡æ≥’°Á
‰¡à‡À¡◊Õπ°—π Õ“À“√°“√√—∫ª√–∑“π°Á·μ°μà“ß°—π‰ª§π≈–Õ¬à“ß πÕ°®“°π—Èπ §«“¡
‡™◊ËÕ∂◊Õ„π‡√◊ËÕßμà“ß Ê °Á‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ‡™àπ æ«°¡Ÿ‡´Õ æ«°·¡â« ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥¿“§
‡Àπ◊ÕÕ¬Ÿà∫π∑’Ë Ÿß ‡™àπ μ“¡¬Õ¥‡¢“ ‡¡◊ËÕ≈ß¡“æ—°§â“ß§◊π„πÀ¡Ÿà∫â“π¢â“ß≈à“ß®–º‘¥Õ“°“»
‰¡à ∫“¬ ‡¢“®–‚∑…«à“‡ªìπ‡æ√“–º‘¥º’ ¥â«¬‡Àμÿ∑’Ë™πæ«°π’È¬—ß‰¡à‡®√‘≠ ®÷ß¬—ß‰¡à∫—ß§—∫
„Àâ‡ªìπ∑À“√)
¡“μ√“ ÒÙ ∫ÿ§§≈¥—ßμàÕ‰ªπ’È ‡¡◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π·≈â« ‰¡à ‡√’¬°¡“
μ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√„π¬“¡ª°μ‘ §◊Õ
(Ò) æ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ ·≈–π—°∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààß
π‘°“¬®’πÀ√◊Õ≠«π ´÷Ëß‡ªìππ—°∏√√¡μ“¡∑’Ë°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—∫√Õß
(Ú) π—°∫«™»“ π“Õ◊Ëπ´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ëª√–®”„π°‘®¢Õß»“ π“μ“¡∑’Ë
°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ‰«â
(Û) ∫ÿ§§≈´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√Ωñ°«‘™“∑À“√μ“¡À≈—° Ÿμ√∑’Ë
°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥ μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ àß‡ √‘¡°“√Ωñ°«‘™“∑À“√
(Ù) π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π‡μ√’¬¡∑À“√¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
(ı) §√Ÿ´÷Ëßª√–®”∑”°“√ ÕπÀπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ«‘™“°“√μà“ß Ê ∑’ËÕ¬Ÿà„π
§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ∑—Èßπ’Èμ“¡∑’Ë°”Àπ¥
„π°Æ°√–∑√«ß ·≈–ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ‰«â
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§Ÿการตรวจการจั
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
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ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

(ˆ) π— ° »÷ ° …“¢Õß»Ÿ π ¬å ° ≈“ßÕ∫√¡°“√»÷ ° …“ºŸâ „ À≠à ¢ Õß
°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
(˜) π—°»÷°…“¢Õß»Ÿπ¬åΩ°ñ °“√∫‘πæ≈‡√◊Õπ¢Õß°√–∑√«ß§¡π“§¡
(¯) ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â —≠™“μ‘‰∑¬‚¥¬°“√·ª≈ß —≠™“μ‘
(˘) ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°
§√—Èß‡¥’¬«μ—Èß·μà ‘∫ªï¢÷Èπ‰ª À√◊Õ‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ®”§ÿ°
À≈“¬§√—Èß√«¡°—πμ—Èß·μà ‘∫ªï¢÷Èπ‰ª À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°»“≈æ‘æ“°…“„Àâ°—°°—π
°“√‰¡à‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√„π¬“¡ª°μ‘ ·≈–
°“√ÕÕ°„∫ ”§—≠μ“¡ (Ú) ·≈– (ı) „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–·∫∫∑’Ë
°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÒÙ ¡“μ√“π’È°”Àπ¥ª√–‡¿∑∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰«â√«¡ ˘
ª√–‡¿∑¥â«¬°—π °“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“π’μÈ “à ß°—∫°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ ÒÛ ”À√—∫
¡“μ√“ ÒÙ ¬°‡«âπ„Àâ‡©æ“–„π¬“¡ª°μ‘ §◊Õ „π¬“¡∑’Ë∫â“π‡¡◊Õß ß∫‡√’¬∫√âÕ¬‰¡à¡’»÷°
ß§√“¡ ·μà∂â“¡’»÷° ß§√“¡°Á‰¡à‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ ·μà‡¡◊ËÕ„¥®–‡√’¬°∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“
ÒÙ ‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√π—Èπ ‡¢â“„®«à“®–μâÕß¡’°“√μ°≈ß„®¢Õß°√–∑√«ß
°≈“‚À¡√à«¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡æ√“–‡∑à“∑’Ëºà“π¡“·≈â« ª√–‡∑»‰∑¬
μâÕß‡¢â“√à«¡„π ß§√“¡‚≈°§√—Èß∑’Ë Ú ¥â«¬ ·μà∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÙ °Á¬—ß§ß‰¥â√—∫°“√
¬°‡«âπ ‰¡à‡√’¬°‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π¬“¡ª°μ‘ „π∑’Ëπ’È®÷ßπà“®–À¡“¬∂÷ß«à“¡’§«“¡
®”‡ªìπ®–μâÕß‡√’¬°À√◊Õ¬—ß¡“°°«à“‡¡◊ËÕ¡’§«“¡®”‡ªìπ®–μâÕß‡√’¬° ‡¢â“„®«à“®–μâÕßÕÕ°
‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß ‡æ√“–μâÕß„Àâª√–™“™π‰¥â∑√“∫‚¥¬∑—Ë«°—π¥â«¬ à«π°“√¬°‡«âπμ“¡
¡“μ√“ ÒÛ π—Èπ ‡ªìπ°“√¬°‡«âπ„Àâ‚¥¬‡¥Á¥¢“¥ ·¡â¬“¡∫â“π‡¡◊Õß‰¡àª°μ‘À√◊Õ¡’§«“¡
®”‡ªìπÕ¬à“ß„¥°Á¬—ß¬°‡«âπ„Àâ‡ ¡Õ
¡“μ√“ ÒÙ „™â§”«à“ ‰¡à‡√’¬°‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ®÷ß¡ÿàßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡¢â“°Õß
ª√–®”°“√‚¥¬«‘∏’∫—ß§—∫ ´÷Ëß‰¥â·°à «‘∏’‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°‡∑à“π—Èπ ∂â“∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑
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ดหา
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μà“ß Ê μ“¡¡“μ√“π’È®– ¡—§√‡¢â“√—∫√“™°“√°Á§ß°√–∑”‰¥â πÕ°®“°®–¢—¥μàÕ√–‡∫’¬∫
°“√√—∫ ¡—§√‡∑à“π—Èπ
Õπ÷ßË ¡“μ√“ ÒÙ °≈à“«∂÷ß∫ÿ§§≈À≈“¬ª√–‡¿∑√«¡ Ê °—π‰ª∑’„Ë Àâ‰¥â√∫— °“√¬°‡«âπ
´÷ßË ∫“ßª√–‡¿∑°Á¬°‡«âπ„Àâ‚¥¬„Àâ§«“¡‡§“√æπ—∫∂◊Õ ‡™àπ æ√–¿‘°…ÿ “¡‡≥√ ·≈–π—°∫«™
∫“ßª√–‡¿∑°Á¬°‡«âπ„Àâ‡æ√“–‡ÀÁπ«à“¡’§«“¡®”‡ªìπ®–‰¥â√∫— ª√–‚¬™πå∑“ß¥â“πÕ◊πË ¡“°°«à“
‡™àπ §√Ÿ·≈–π—°»÷°…“ ·μà∫“ßª√–‡¿∑°Á¬°‡«âπ„Àâ ‡æ√“–∑“ß°“√‰¡àμâÕß°“√¡“°°«à“
‡™àπ ∫ÿ§§≈∑’Ë‡§¬μâÕß§”æ‘æ“°…“¢Õß»“≈„Àâ≈ß‚∑…®”§ÿ°
∫ÿ§§≈μ“¡ (Ò) À¡“¬§«“¡‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÛ (Ò) μà“ß°—π
·μà‡æ’¬ß∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÙ (Ò) ‡ªìπ‡æ’¬ßπ—°∏√√¡Õ¬à“ß‡¥’¬«°Á‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ
·≈–„π°“√¢Õ√—∫°“√¬°‡«âππ—ÈπμâÕßπ”ª√–°“»π’¬∫—μ√π—°∏√√¡ À√◊ÕÀπ—ß ◊Õ√—∫√Õß
¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‰ª¬◊πË ¢Õ√—∫°“√¬°‡«âπμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë ( — ¥’Õ”‡¿Õ) °“√
¬◊Ëπ®–¬◊Ëπ‡¡◊ËÕ„¥°Á‰¥â ∂â“¬◊Ëπ‰¡à∑—π°àÕπ°“√μ√«®‡≈◊Õ°®–π”À≈—°∞“π‰ª¬◊Ëπ¢Õ√—∫°“√
¬°‡«âπμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π«—π∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡≈¬°Á‰¥â ·μà∂â“¬◊ËπμàÕ
π“¬Õ”‡¿Õ°àÕπμ√«®‡≈◊Õ°®– –¥«°¥’°«à“ ‡æ√“–‡¡◊ËÕ¬◊Ëπ·≈â«‰¡àμâÕß‰ª‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ° ‡ªìπ°“√ –¥«°¥’·≈–‰¡à‡ ’¬‡«≈“
∫ÿ§§≈μ“¡ (Ú) À¡“¬∂÷ß π—°∫«™»“ π“Õ◊πË ´÷ßË ¡’Àπâ“∑’ªË √–®”„π°‘®¢Õß»“ π“
·μàπ—°∫«™»“ π“Õ◊Ëπ°Á‰¡à‰¥â¬°‡«âπ„Àâ∑ÿ°»“ π“ ·≈–‰¡à¬°‡«âπ„Àâ∑ÿ°§π ®–¬°‡«âπ„Àâ
»“ π“„¥·≈–ºŸâ„¥∫â“ß ¡’°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜ (æ.». ÚÙ˘¯) ¥—ßπ’È
¢âÕ Ò π—°∫«™»“ π“Õ◊Ëπ ´÷Ëß¡’Àπâ“∑’Ëª√–®”„π°‘®¢Õß»“ π“ ´÷Ëß„Àâ≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π‰«â ·μà‰¡à‡√’¬°‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π¬“¡ª°μ‘μ“¡¡“μ√“ ÒÙ (Ú) §◊Õ
„π ÿ‡À√à“Àπ÷Ëß Õ“√“¡Àπ÷Ëß À√◊Õ ”π—°Àπ÷Ëß
(Ò) ”À√—∫»“ π“Õ‘ ≈“¡
Ò. ‚μä–Õ‘À¡à“¡
Àπ÷Ëß§π
Ú. ‚μä–∫‘≈“
Àπ÷Ëß§π
Û. ‚μä–°“‡μ∫
Àπ÷Ëß§π
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(Ú)

”À√—∫»“ π“§√‘ μå π‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘°
Ò. ‡®â“Õ∏‘°“√«—¥
Àπ÷Ëß§π
Ú. ºŸâ™à«¬‡®â“Õ∏‘°“√«—¥ “¡§π ·≈â«·μà‡®â“Õ∏‘°“√«—¥®–‡ÀÁπ ¡§«√¢Õ
„∫ ”§—≠„Àâ·°àºŸâ„¥
(Û) ”À√—∫»“ π“§√‘ μå π‘°“¬‚ª√‡μ ·μπμå
ºŸâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂ Õπ»“ π“‰¥â ´÷Ëß‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’ËÀ√◊ÕºŸâ™à«¬
À—«Àπâ“„π ”π—° Õπ»“ π“ ”π—°„À≠à·Ààß≈– “¡§π ·≈â«·μàºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“®–¢Õ
„∫ ”§—≠„Àâ·°àºŸâ„¥
¢âÕ Ú „Àâ ºŸâ «à “ √“™°“√®— ß À«— ¥ ‡ªì π ºŸâ Õ Õ°„∫ ”§— ≠ ‡¡◊Ë Õ ‰¥â Õ Õ°„∫ ”§— ≠
π—°∫«™„Àâ·°àºŸâ„¥·≈â« μâÕß·®âß„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâπ—Èπ
∑√“∫¥â«¬
(Õ∏‘∫“¬) »“ π“·√°∑’Ë¬°‡«âπ„Àâ §◊Õ »“ π“Õ‘ ≈“¡ ¬°‡«âπ„Àâ∑ÿ° ÿ‡À√à“ ·μà
„π ÿ‡À√à“Àπ÷Ëß ¬°‡«âπ„Àâ‡æ’¬ß Û §π §◊Õ ‚μä–Õ‘À¡à“¡Àπ÷Ëß§π ‚μä–∫‘≈“Àπ÷Ëß§π ·≈–
‚μä–°“‡μ∫Àπ÷Ëß§π ‡∑à“π—Èπ πÕ°®“°π’È‰¡à¬°‡«âπ„Àâ
Õ’°»“ π“Àπ÷Ëß∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ §◊Õ »“ π“μå ´÷Ëß·¬°‡ªìππ‘°“¬‚√¡—π
§“∑Õ≈‘°°—∫π‘°“¬‚ª√‡μ ·μπμå »“ π“§√‘ μå∑—Èß Õßπ‘°“¬π’È¬°‡«âπ„Àâ∑ÿ°Õ“√“¡À√◊Õ
∑ÿ° ”π—° ”À√—∫π‘°“¬‚√¡—π§“∑Õ≈‘°¬°‡«âπ„Àâ Ù §π §◊Õ ‡®â“Õ∏‘°“√«—¥Àπ÷Ëß§π
°—∫ºŸâ™à«¬‡®â“Õ∏‘°“√«—¥Õ’° Û §π ·≈â«·μà‡®â“Õ∏‘°“√«—¥®–‡≈◊Õ° ”À√—∫π‘°“¬
‚ª√‡μ ·μπμå¬°‡«âπ„Àâ‡æ’¬ß Û §π ·≈â«·μàºŸâ‡ªìπÀ—«Àπâ“ ”π—°®–‡≈◊Õ°
π—°∫«™»“ π“μà“ß Ê ∑’Ë¬°‡«âπ„Àâπ’È μâÕß¢Õ„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ÕÕ°„∫
”§—≠π—°∫«™„Àâ°àÕπ ‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ÕÕ°„∫ ”§—≠„ÀâºŸâ„¥·≈â« ®÷ß®–‰¥â√—∫
°“√¬°‡«âπ ¥—ßπ—Èπ „π°“√¢Õ„∫ ”§—≠®÷ßμâÕß¢Õ°àÕπ«—π∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈–®–¢ÕμàÕ
§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°Á‰¡à‰¥â ‡æ√“–§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¡à¡’Õ”π“®ÕÕ°„∫
”§—≠„Àâ
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153 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
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∫ÿ§§≈μ“¡ (Û) ‰¥â·°à ∫ÿ§§≈´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√Ωñ°«‘™“∑À“√ ´÷Ëß°√¡°“√
√—°…“¥‘π·¥π‡ªìπ ‡®â“Àπâ“∑’∑Ë ”°“√Ωñ°Õ¬Ÿà ‚¥¬ª°μ‘º∑Ÿâ ®’Ë –‡¢â“√—∫°“√Ωñ°«‘™“∑À“√„π¢≥–π’È
μâÕß‡ªìππ—°‡√’¬π·≈–‡√’¬πμ—Èß·μà™—Èπ‡μ√’¬¡Õÿ¥¡»÷°…“À√◊ÕÕ“™’«»÷°…“¢÷Èπ‰ª∂÷ß¢—Èπ‡ªìπ
π‘ ‘μÀ√◊Õπ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·μà‰¥â∑√“∫«à“ºŸâ∑’Ë‡√’¬π®∫À≈—° Ÿμ√¢Õß‚√ß‡√’¬π
·≈â«·μà¬—ß‰¡à®∫À≈—° Ÿμ√°“√Ωñ°«‘™“∑À“√ ®–‡¢â“√—∫°“√Ωñ°μàÕ®π®∫°Á‰¥â
‡π◊ËÕß®“°°√¡°“√√—°…“¥‘π·¥π¡’√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë‡¢â“√—∫°“√Ωñ°«‘™“∑À“√Õ¬Ÿà·≈â«
°“√¢Õ¬°‡«âπ®÷ß‰¡àμâÕß∑”‡Õß ºŸâ¢Õ¬°‡«âπ‡æ’¬ß·μà àßÀ≈—°∞“π·®âßμàÕ°√¡°“√√—°…“
¥‘π·¥π ·≈â«°√¡°“√√—°…“¥‘π·¥π®–¥”‡π‘π°“√¢Õ¬°‡«âπ„Àâ‡Õß ´÷Ëß‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡®–·®âß‰ª¬—ß®—ßÀ«—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâπ—Èπ„Àâ®—¥°“√¬°‡«âπ„Àâ ·≈â«
ºŸâπ—Èπ‰¡àμâÕß‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°
∫ÿ§§≈μ“¡ (Ù) ‰¥â·°à π—°‡√’¬π‚√ß‡√’¬π‡μ√’¬¡∑À“√¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
«‘∏’°“√¢Õ¬°‡«âπ °√–∑√«ß°≈“‚À¡§ß¥”‡π‘π°“√„Àâ‡™àπ‡¥’¬«°—∫∫ÿ§§≈μ“¡ (Û)
∫ÿ§§≈μ“¡ (ı) ‰¥â·°à §√Ÿ´÷Ëßª√–®”∑”°“√ ÕπÀπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ«‘™“°“√μà“ß Ê ∑’Ë
Õ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ·μà§√Ÿ‰¡à‰¥â
√—∫°“√¬°‡«âπ∑ÿ°§πÀ√◊Õ∑ÿ°‚√ß‡√’¬π §√Ÿ∑’Ë®–¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ®–μâÕß‡¢â“
≈—°…≥–μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ÙÚ (æ.». ÚıÒ˜) ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡
‚¥¬°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˆ¯ (æ.». ÚıÚˆ) ¥—ßπ’È§◊Õ
¢âÕ Ú §√Ÿ´÷Ëßª√–®”∑”°“√ ÕπÀπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ«‘™“°“√μà“ß Ê ∑’ËÕ¬Ÿà„π§«“¡
§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡ À√◊Õ√“™°“√ à«π∑âÕß∂‘Ëπ ´÷Ëß„Àâ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß
‡°‘π‰«â ·μà¬°‡«âπ‰¡à‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√„π¬“¡ª°μ‘
‰¥â·°à §√Ÿ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∂“∫—π∫—≥±‘μæ—≤π∫√‘À“√»“ μ√å ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’
æ√–®Õ¡‡°≈â“ «‘∑¬“≈—¬‡∑§‚π‚≈¬’·≈–Õ“™’«»÷°…“ ‚√ß‡√’¬π “∏‘μ¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬
À√◊Õ«‘∑¬“≈—¬ ‚√ß‡√’¬π∑À“√ ‚√ß‡√’¬π™à“ßΩï¡◊Õ∑À“√ ‚√ß‡√’¬π°“√™≈ª√–∑“π¢Õß
°√–∑√«ß‡°…μ√·≈– À°√≥å ‚√ß‡√’¬πΩñ°Õ“™’æ·≈–‚√ß‡√’¬πª√–™“ ß‡§√“–Àå¢Õß
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§Ÿการตรวจการจั
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 154
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‚√ß‡√’¬π‡∑»∫“≈ ‚√ß‡√’¬π·≈– ∂“π»÷°…“ ß— °—¥°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
‚√ß‡√’¬π —ß°—¥‡¡◊Õßæ—∑¬“ ‚√ß‡√’¬πæ√–ª√‘¬—μ‘∏√√¡·ºπ° “¡—≠»÷°…“ °√¡°“√
Ωñ°À—¥§√Ÿ °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√¡æ≈»÷°…“ °√¡»‘≈ª“°√ °√¡ “¡—≠»÷°…“
°√¡Õ“™’«»÷°…“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“μ‘ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“‡Õ°™π ‚√ß‡√’¬π‡Õ°™π∑’Ë‡ªî¥∑”°“√
Õπμ—Èß·μà√–¥—∫Õπÿ∫“≈¢÷Èπ‰ª ∑—Èß “¬ “¡—≠·≈– “¬Õ“™’æ´÷Ëß„™âÀ≈—° Ÿμ√∑’Ë¡’‡«≈“‡√’¬π
‰¡àπÕâ ¬°«à“ Ú ªï ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß “∏“√≥ ¢ÿ °√¡°“√·æ∑¬å °√¡
Õπ“¡—¬ °√¡«‘∑¬“»“ μ√å°“√·æ∑¬å °√¡§«∫§ÿ¡‚√§μ‘¥μàÕ ·≈– ∂“π»÷°…“‡§¡’
ªØ‘∫—μ‘¢Õß°√–∑√«ß«‘∑¬“»“ μ√å‡∑§‚π‚≈¬’·≈–°“√æ≈—ßß“π
¢âÕ Û §√Ÿ´÷Ëß®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπμ“¡¢âÕ Ú μâÕß
(Ò) ‡ªìπ§√Ÿª√–®”∑”°“√ Õππ—°‡√’¬π π‘ ‘μ À√◊Õπ—°»÷°…“ ‰¡àπâÕ¬
°«à“ ‘∫Àâ“§π‡ªìπª°μ‘·≈–„π®”π«ππ—°‡√’¬π π‘ ‘μ À√◊Õπ—°»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“§π
π’È ¬°‡«âπ§√Ÿ‰¥â§π‡¥’¬« À√◊Õ‡ªìπ§√Ÿ Õπª√–®”‡©æ“–«‘™“´÷ßË ∑”°“√ Õππ—°‡√’¬π π‘ μ‘
À√◊Õπ—°»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“§π‡ªìπª°μ‘ ·≈–„π®”π«ππ—°‡√’¬π π‘ ‘μ À√◊Õ
π—°»÷°…“‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“§ππ’È °Á¬°‡«âπ§√Ÿ‰¥â§π‡¥’¬«‡™àπ°—π
(Ú) ¡’‡«≈“ Õπ —ª¥“Àå≈–‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫·ª¥™—Ë«‚¡ß ”À√—∫§√Ÿ´÷Ëß
ª√–®”∑”°“√ Õπ„π ∂“π»÷°…“μ—Èß·μà√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“≈ß¡“ À√◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“ ‘∫Àâ“
™—Ë«‚¡ß ”À√—∫§√Ÿ´÷Ëßª√–®”∑”°“√ Õπ„π ∂“π»÷°…“√–¥—∫ Ÿß°«à“¡—∏¬¡»÷°…“
¢âÕ Ù «‘∏’°“√¬°‡«âπ§√Ÿ
(Ò) „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß àß√“¬™◊ËÕ§√Ÿ´÷Ëß®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰ª
¬—ßºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥´÷Ëß§√ŸºŸâπ—Èπ∑”°“√ ÕπÕ¬Ÿà„π
∑âÕß∑’Ë°àÕπ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π¢Õßªï∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°‰¡àπâÕ¬°«à“À° ‘∫«—π ‡«âπ·μà°√≥’°“√¬â“¬
‰ªª√–®”∑”°“√ Õπ„π ∂“π»÷°…“Õ◊ËππÕ°®“°∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π„∫ ”§—≠¬°‡«âπ§√Ÿ „Àâ
à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß àß√“¬™◊ËÕ§√Ÿ∑’Ë¬â“¬¡“ª√–®”∑”°“√ Õπ´÷Ëß ®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ
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155 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

πâÕ¬°«à“À° ‘∫«—π‰¥â ·μàμâÕß°àÕπ°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õß
§√ŸºŸâπ—Èπ
(Ú) „ÀâºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ‡ªìπ
ºŸâÕÕ°„∫ ”§—≠¬°‡«âπ§√Ÿ„Àâ·°à§√Ÿ´÷Ëß∑”°“√ ÕπÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë ·≈â«·®âß„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√
‡¢μÀ√◊Õπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õß§√ŸºŸâπ—Èπ∑√“∫ ∂â“§√ŸºŸâπ—Èπ¡’¿Ÿ¡‘
≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ μâÕß·®âß„ÀâºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊ÕºŸâ«à“
√“™°“√®—ßÀ«—¥·Ààß∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õß§√ŸºŸâπ—Èπ∑√“∫ ·≈â«„ÀâºŸâ«à“√“™°“√
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥∑’Ë‰¥â√—∫·®âß·®âß„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√‡¢μÀ√◊Õ
π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õß§√ŸºŸâπ—Èπ∑√“∫Õ’°μàÕÀπ÷Ëß ∑—Èßπ’È„Àâ·®âßμàÕ°—π
¿“¬„π°”Àπ¥ “¡ ‘∫«—π
”À√—∫§√Ÿ´÷Ëß∑”°“√ ÕπÕ¬Ÿà„πÀπà«¬Ωñ°Õ“™’æ‡§≈◊ËÕπ∑’Ë¢Õß°√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‡ªìπºŸâÕÕ°„∫ ”§—≠¬°‡«âπ§√Ÿ„Àâ ·≈â«
¥”‡π‘π°“√π—¬‡¥’¬«°—∫∑’Ë°≈à“«„π«√√§Àπ÷Ëß
(Õ∏‘∫“¬) §√Ÿ´Ëß÷ ®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âππ—Èπ μâÕß‡ªìπ§√Ÿ∑’Ëª√–®”∑”°“√ Õπ
Àπ—ß ◊ÕÀ√◊Õ«‘™“°“√μà“ß Ê ‰¡à„™à§√Ÿ∑”°“√ Õπ‡ªìπæ‘‡»…™—Ë«§√—Èß§√“« ·≈–§√Ÿ∑’Ë
ª√–®”∑”°“√ Õππ’·È ¬°ÕÕ°‰¥â‡ªìπ Ú ª√–‡¿∑ §◊Õ §√Ÿ∑’Ë Õπ«‘™“√«¡À√◊Õ ÕπÀ≈“¬«‘™“
·≈–μâÕß¡’π°— ‡√’¬π∑’∑Ë ”°“√ Õπ‡ªìπª√–®”‰¡àμË”°«à“ Òı §π¥â«¬ „π®”π«ππ—°‡√’¬π Òı
§ππ’È ®–¢Õ¬°‡«âπ§√Ÿ‰¥â‡æ’¬ß§π‡¥’¬« à«π§√ŸÕ’°ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß‡ªìπ§√Ÿ Õπª√–®”
‡©æ“–∫“ß«‘™“ ‡™àπ Õπ«‘™“«‘∑¬“»“ μ√å À√◊Õ Õπ§”π«≥ À√◊Õ Õπ¿“…“Õ—ß°ƒ…
‡æ’¬ßÕ¬à“ß‡¥’¬« ‡™àππ’È°Á¢Õ¬°‡«âπ‰¥â ·≈–°ÁμâÕß¡’π—°‡√’¬π∑’Ë Õπª√–®”‰¡àπâÕ¬°«à“
Òı §π‡™àπ‡¥’¬«°—π πÕ°®“°π—Èπ §√Ÿ∑—Èß Õßª√–‡¿∑π’È¬—ßμâÕß¡’‡«≈“ Õππ—°‡√’¬π
π‘ ‘μ À√◊Õπ—°»÷°…“„π —ª¥“ÀåÀπ÷Ëß Ê ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò¯ ™—Ë«‚¡ß ”À√—∫§√Ÿ´÷Ëßª√–®”
∑”°“√ Õπ„π ∂“π»÷°…“μ—Èß·μà√–¥—∫¡—∏¬¡»÷°…“≈ß¡“À√◊Õ‰¡àπâÕ¬°«à“ Òı ™—Ë«‚¡ß
”À√—∫§√Ÿ´÷Ëßª√–®”∑”°“√ Õπ„π ∂“π»÷°…“√–¥—∫ Ÿß°«à“¡—∏¬¡»÷°…“ ¡’‡«≈“ Õπ
กรมจเรทหารบก
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◊Õ่มือ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 156
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

πâÕ¬°«à“π’È°Á¢Õ¬°‡«âπ‰¡à‰¥â §√Ÿ„π‚√ß‡√’¬π„¥∫â“ß∑’Ë®–¢Õ¬°‡«âπ‰¥â μâÕß∂◊Õμ“¡∑’Ë°Æ
°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ÙÚ (æ.». ÚıÒ˜) ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚¥¬°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˆ¯
(æ.». ÚıÚˆ) ¢âÕ Ú ‰¥â√–∫ÿ‰«â§√Ÿ ‚√ß‡√’¬π πÕ°®“°π’È°Á¢Õ¬°‡«âπ‰¡à‰¥â §√Ÿ∑’Ë®–
¢Õ¬°‡«âπμâÕß„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß àß√“¬™◊ËÕ§√Ÿ∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰ª¬—ßºŸâ«à“
√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥´÷Ëß§√ŸºŸâπ—Èπ∑”°“√ ÕπÕ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë
°àÕπ‡¥◊Õπ‡¡…“¬π¢Õßªï∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°‰¡àπâÕ¬°«à“ ˆ «—π ∂â“ àß√“¬™◊ËÕ‡°‘π°”Àπ¥π’È°Á‰¡à
‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ
πÕ°®“°∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ§√ŸÕ¬Ÿà°àÕπ·≈â« μàÕ¡“‰¥â¬â“¬‰ªª√–®”
∑”°“√ Õπ„π ∂“π»÷°…“Õ◊Ëπ ´÷Ëß¡‘„™à ∂“π»÷°…“μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π„∫ ”§—≠¬°‡«âπ
§√Ÿ‡¥‘¡ ®÷ß„Àâ à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß àß√“¬™◊ËÕπâÕ¬°«à“ ˆ «—π‰¥â ·μàμâÕß°àÕπ°“√
μ√«®‡≈◊Õ°„π®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õß§√ŸºŸâπ—Èπ ∂â“¢Õ‡°‘π°”Àπ¥π’È°Á®–‰¡à‰¥â
√—∫°“√¬°‡«âπ
‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â√—∫√“¬™◊ËÕ§√Ÿ
∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ·≈â« ∂â“‡ªìπ§π∑’Ë¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π®—ßÀ«—¥π—Èπ°Á¥”‡π‘π°“√
μ√«® Õ∫ ‡¡◊ËÕ∂Ÿ°μâÕß°Á®—¥°“√ÕÕ° „∫ ”§—≠¬°‡«âπ§√Ÿ (·∫∫ ¥. Û˜) „Àâ ·≈–
¥”‡π‘π°“√®”Àπà“¬À≈—°∞“πμà“ß Ê ¢Õß®—ßÀ«—¥‰«â æ√âÕ¡°—∫∫—π∑÷°‡æ‘Ë¡™◊ËÕ„π∫—≠™’§π
¬°‡«âπºàÕπº—π (·∫∫ ¥.Ú) ·≈â«·®âßÕ”‡¿Õ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¥”‡π‘π°“√„π à«π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕßμàÕ‰ª À“°‡ªìπ§π∑’Ë¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ °ÁμâÕß¢Õμ√«®
Õ∫‰ª¬—ß®—ßÀ«—¥π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫μÕ∫¬◊π¬—π‡ªìπ°“√∂Ÿ°μâÕß°Á¥”‡π‘π°“√ÕÕ°„∫ ”§—≠
¬°‡«âπ§√Ÿ (·∫∫ ¥.Û˜) „Àâ ·≈â«·®âß®—ßÀ«—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√
®”Àπà“¬À≈—°∞“πμà“ß Ê æ√âÕ¡°—∫∫—π∑÷°‡æ‘Ë¡™◊ËÕ„π∫—≠™’§π¬°‡«âπºàÕπº—π (·∫∫
¥. Ú) ¢Õß®—ßÀ«—¥‰«â ·≈–·®âßπ“¬Õ”‡¿Õ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õß§√ŸºŸâπ—Èπ‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π
°“√„π «à π∑’‡Ë °’¬Ë «¢âÕßμàÕ‰ª ”À√—∫°“√·®âßμàÕ°—ππ—πÈ μâÕß·®âß¿“¬„π°”Àπ¥ Û «—π
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157 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

”À√—∫§√Ÿ´ß÷Ë ∑”°“√ ÕπÕ¬Ÿ„à πÀπà«¬Ωñ°Õ“™’æ‡§≈◊ÕË π∑’¢Ë Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
„ÀâºŸâ«à“√“™°“√°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‡ªìπºŸâÕÕ°„∫ ”§—≠¬°‡«âπ§√Ÿ„Àâ ·≈â«¥”‡π‘π°“√π—¬
‡¥’¬«°—∫∑’Ë°≈à“«¡“·≈â«
∫ÿ§§≈μ“¡ (ˆ) ·≈– (˜) ‰¡à¡ª’ ≠
í À“Õ–‰√ ‡¡◊ÕË ‡¢â“‡ªìππ—°»÷°…“¢Õß ”π—°»÷°…“
π—Èπ Ê ·≈â« °Á¢Õ¬°‡«âπ‰¥â ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß®–·®âß®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ
¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√®—¥°“√¬°‡«âπ„Àâ
∫ÿ § §≈μ“¡ (¯) ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â· ª≈ß —≠™“μ‘‡ªì π§π‰∑¬μ“¡°ÆÀ¡“¬
‡®â“Àπâ“∑’®Ë –∑√“∫«à“‡ªìπ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’μÈ ß—È ·μà‰ª· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π·≈â«
®–®—¥°“√¬°‡«âπ„Àâ∑—π∑’‚¥¬μ—«‰¡àμâÕß¢Õ¬°‡«âπÕ’°
∫ÿ§§≈μ“¡ (˘) ‰¥â·°à ∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ
®”§ÿ°§√—Èß‡¥’¬«μ—Èß·μà Ò ªï¢÷Èπ‰ª À√◊Õ‡§¬‰¥â√—∫‚∑…®”§ÿ°‚¥¬§”æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ
®”§ÿ°À≈“¬§√—Èß√«¡°—πμ—Èß·μà Ò ªï¢÷Èπ‰ª À√◊Õ‡§¬∂Ÿ°»“≈æ‘æ“°…“„Àâ°—°°—π ∂◊Õ‡Õ“
μ“¡§”æ‘æ“°…“¢Õß»“≈ ‰¡à„™à∂◊Õ«—πμâÕß‚∑…®√‘ß ‡™àπ »“≈æ‘æ“°…“„Àâ®”§ÿ° Ò ªï
·μàμ‘¥Õ¬Ÿà®√‘ß Ê ‡æ’¬ß ¯ ªï Õ¬à“ßπ’È°Á¢Õ¬°‡«âπ‰¥â à«π‚∑…°—°°—ππ—Èπ‰¡àμâÕß §”π÷ß∂÷ß
°”Àπ¥√–¬–‡«≈“«à“®–μâÕß‚∑…°—°°—π°’Ë«—π °Á¢Õ¬°‡«âπ‰¥â «‘∏’°“√¢Õ¬°‡«âπ ºŸâ®–¢Õ
¬°‡«âπμâÕßπ”À≈—°∞“π ´÷ËßÕ“®‡ªìπ ”‡π“§”æ‘æ“°…“°Á‰¥â ‰ª¬◊Ëπ¢Õ¬°‡«âπμàÕπ“¬
Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ À√◊Õ∂â“¬◊Ëπ‰¡à∑—π®–‰ª¬◊ËπμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
„π«—π∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°°Á‰¥â ‡æ√“–°ÆÀ¡“¬‰¡à‰¥â°”Àπ¥√–¬–‡«≈“‰«â)
¡“μ√“ Òı ∫ÿ§§≈´÷Ëßæâπ®“°∞“π–μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“μ√“ ÒÛ (Ò) ¡“μ√“
ÒÙ (Ò) (Ú) (Û) (ı) (ˆ) À√◊Õ (˜) ¡“μ√“ Ú˜ (Ú) À√◊Õ¡“μ√“ Ú˘ (Û) „Àâ·®âß¥â«¬
μπ‡ÕßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’ËμπÕ¬Ÿà À√◊Õ∑”°“√ª√–®” ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·μà«—π∑’Ë
æâπ∞“π–‡™àππ—Èπ ·≈–„Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°„∫√—∫„Àâ ∂â“ºŸâπ—Èπ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë
Õ”‡¿ÕÕ◊Ëπ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‰¥â√—∫·®âß·®âßμàÕ‰ª¬—ßπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“
∑À“√¢ÕßºŸâπ—Èπ
กรมจเรทหารบก
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§Ÿà¡คู◊Õ่ม°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 158
ือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
°“√การตรวจการจั
◊∫ «π Õ∫ดหา«π

(Õ∏‘∫“¬ ¡.Òı ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ∑—Èßμ“¡¡“μ√“ ÒÛ ·≈–¡“μ√“ ÒÙ
¡’ ¿“æ°“√¬°‡«âπ‰¡à‡À¡◊Õπ°—π∫ÿ§§≈∫“ßª√–‡¿∑‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπμ√“∫‡∑à“∑’Ë¬—ß¡’
¿“æπ—È π Ê Õ¬Ÿà ·μà ∫ÿ § §≈∫“ßª√–‡¿∑‰¥â √— ∫ °“√¬°‡«â π μ≈Õ¥‰ª ‰¡à ¡’ ° “√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ¿“æ∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÛ (Ò) °—∫∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÙ μ—Èß·μà (Ò)
∂÷ß (˜) Õ“®‡ª≈’Ë¬π ¿“æ‰ª‰¥â ‡™àπ æ√–¿‘°…ÿ≈“ ‘°¢“·≈â« À√◊Õπ—°‡√’¬π‡√’¬π®∫·≈â«
À√◊ÕÕÕ°®“°§«“¡‡ªìππ—°‡√’¬π°àÕπ ”‡√Á® À√◊Õ§√Ÿæâπ®“°°“√‡ªìπ§√Ÿ·≈â« ∑”„Àâ
¿“æ¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ Ê ‡ª≈’Ë¬π‰ª à«π∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÛ (Ú) ·≈– (Û) °—∫∫ÿ§§≈
μ“¡¡“μ√“ ÒÙ (¯) ·≈– (˘) ®–‰¡à¡’°“√‡ª≈’Ë¬π‰ª®“° ¿“æ‡¥‘¡
°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ ÒÛ ·≈–¡“μ√“ ÒÙ °ÆÀ¡“¬¬°‡«âπ„Àâμ≈Õ¥‡«≈“∑’ËÕ¬Ÿà
„π∞“π–‡™àππ—Èπ ‡¡◊ËÕæâπ®“°∞“π–π—Èπ Ê ·≈â« ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ°ÁÀ¡¥‰ª¥â«¬ ®–
μâÕß∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μàÕ‰ª ·μà∂â“ºŸâ„¥æâπ®“°∞“π–∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‡¡◊ËÕ
Õ“¬ÿ§√∫ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« °Á‡ªìπÕ—πæâπ‰ª ®–‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ’°‰¡à‰¥â
‡æ√“–¢—¥μàÕ¡“μ√“ ˘ ·≈–¡“μ√“ ÚÚ
‡π◊ËÕß®“°ºŸâ∑’Ëæâπ®“°∞“π–¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ ÒÛ ·≈–¡“μ√“ ÒÙ ®–μâÕß∂Ÿ°
‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μàÕ‰ª ¡“μ√“ Òı ®÷ß∫—ß§—∫„ÀâºŸâ∑’Ëæâπ®“°∞“π–μ“¡∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π¡“μ√“ ÒÛ (Ò) ·≈–¡“μ√“ ÒÙ (Ò) (Ú) (Û) (ı) (ˆ) À√◊Õ (˜) ¡“μ√“
Ú˜ (Ú) À√◊Õ¡“μ√“ Ú˘ (Û) μâÕß‰ª·®âß¥â«¬μπ‡ÕßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’ËμπÕ¬Ÿà
À√◊Õ∑”°“√ª√–®”„Àâ∑√“∫¿“¬„π°”Àπ¥ Û «—π ∂â“ºŸ„â ¥Õ“¬ÿ¬ß— ‰¡à§√∫ Û ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å
π“¬Õ”‡¿Õ®–‰¥âÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μàÕ‰ª ∂â“ºŸ„â ¥æâπ®“°∞“π–
¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π·≈â«‰¡à‰ª·®âß¿“¬„π°”Àπ¥ Û «—π ¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÛ
μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Ú ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
°“√∑’Ë°ÆÀ¡“¬‰¡à∫—ß§—∫„ÀâμâÕß·®âß∑ÿ°ª√–‡¿∑ ‡æ√“–∫ÿ§§≈∫“ßª√–‡¿∑‰¡à
“¡“√∂‡ª≈’Ë¬π ¿“ææâπ®“°∞“π–¬°‡«âπ‰¥â¥—ß°≈à“«¡“·≈â« ·≈–∫ÿ§§≈∫“ßª√–‡¿∑°Á
¥”‡π‘π°“√¬°‡«âπ„Àâ‚¥¬∑“ß√“™°“√ ‡¡◊ËÕæâπ®“°°“√¬°‡«âπ°Á‡ªìπÀπâ“∑’ËºŸâ∑’Ë —Ëß¬°‡«âπ
®–·®âß∂Õπ°“√¬°‡«âπ‡Õß μ—«®÷ß‰¡àμâÕß·®âß¥â«¬μπ‡Õß
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
159 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
°“√
◊∫ «π Õ∫ดหา«π

À¡«¥ Û
°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ
¡“μ√“ Òˆ ∫√√¥“™“¬´÷Ëß¡’ —≠™“μ‘‰∑¬ ‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ ‘∫·ª¥ªï„π
æÿ∑∏»—°√“™„¥ „Àâ‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¿“¬„πæÿ∑∏»—°√“™π—Èπ
ºŸâ„¥‰¡à “¡“√∂‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¥â«¬μπ‡Õß‰¥â μâÕß„Àâ∫ÿ§§≈´÷Ëß∫√√≈ÿ
π‘μ‘¿“«–·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‰ª·®âß·∑π „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ Õ∫ «π ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ«à“∂Ÿ°μâÕß„Àâ≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«â ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¡“·®âß·∑π „Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπ—ÈπÀ≈’°‡≈’Ë¬ß ¢—¥¢◊π‰¡à¡“≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È „Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°„∫
”§—≠À√◊Õ„∫√—∫„ÀâºŸâ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π À“°„∫ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ
Ÿ ≠ À“¬ „Àâ ºŸâ ∂◊ Õ ·®â ß μà Õ π“¬Õ”‡¿Õ∑â Õ ß∑’Ë ‡ æ◊Ë Õ ¢Õ√— ∫ „∫ ”§— ≠ „À¡à ‚¥¬‡ ’ ¬
§à“∏√√¡‡π’¬¡©∫—∫≈–Àπ÷Ëß∫“∑ ·μà∂â“°“√™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬
°Á‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
ºŸâ ´÷Ëß‰¥â ≈ß∫— ≠™’ ∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È ·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“‡ªì π∑À“√°Õß‡°‘π
μ—Èß·μà«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡¢Õßæÿ∑∏»—°√“™∂—¥‰ª
°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–
·∫∫∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Òˆ ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑∫—ß§—∫‡√‘Ë¡·√°∑’Ë„Àâª√–™“™πμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡
æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√∫— √“™°“√∑À“√ À√◊ÕæŸ¥„Àâ‡¢â“„®ßà“¬ Ê °Á§◊Õ ‚¥¬ª°μ‘·≈â« °“√
ªØ‘∫—μ‘μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√®–μâÕß‡√‘Ë¡®“°¡“μ√“π’È°àÕπ πÕ°®“°
∫“ß§π∑’‡Ë √‘¡Ë ªØ‘∫μ— μ‘ “¡¡“μ√“ Ò¯ ¥—ß®–‰¥â°≈à“«μàÕ‰ª‡¡◊ÕË ∂÷ß¡“μ√“π—πÈ ¥—ßπ—πÈ ¡“μ√“
π’®È ß÷ ‡ª√’¬∫‡ ¡◊Õπ‡ªìπª√–μŸ∑‡’Ë ªî¥„Àâ∫§ÿ §≈‡¢â“Õ¬Ÿ„à π∫—ß§—∫¢Õß°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’È ®π°«à“
®–ª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑„¥ª√–‡¿∑Àπ÷ËßÕÕ°‰ª °Á‡ªìπÕ—π ‘Èπ ÿ¥‰¡àμâÕßÕ¬Ÿà„π
∫—ß§—∫¢Õß°ÆÀ¡“¬©∫—∫π’ÈÕ’°μàÕ‰ª ºŸâ∑’Ë¬—ß‰¡à‰¥âªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“π’È À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯
°Á‰¡àμ°Õ¬Ÿà„π∫—ß§—∫¢Õß¡“μ√“Õ◊Ëπ Ê ∑—ÈßÀ¡¥
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿคูà¡่ม◊Õือ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 160
การตรวจการจัดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π∫—ß§—∫¢Õß¡“μ√“π’È §◊Õ ∫√√¥“™“¬∑’Ë¡’ —≠™“μ‘‡ªìπ‰∑¬μ“¡°ÆÀ¡“¬
´÷Ëß‰¥âÕ∏‘∫“¬‰«â·≈â«„π¡“μ√“ ˜ ·≈–¡“μ√“π’È∫—ß§—∫‡©æ“–∫ÿ§§≈Õ“¬ÿ‡¥’¬« §◊ÕºŸâ∑’Ë
¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò˜ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å À√◊Õ¬à“ß‡¢â“ ‘∫·ª¥ªï °“√∫—ß§—∫μ“¡¡“μ√“π’È§◊Õ∫—ß§—∫
„Àâμ—«‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π°“√≈ß∫—≠™’ ∑À“√°Õß‡°‘π°Á§◊Õ°“√∑”
∑–‡∫’ ¬ πÀ≈— ° ∞“πÕ¬à “ ßÀπ÷Ë ß ‡™à π ‡¥’ ¬ «°— ∫ °“√∑”∑–‡∫’ ¬ π∫â “ π‡À¡◊ Õ π°— π ·μà ∑”‡æ◊Ë Õ
§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬§π≈–Õ¬à“ß °“√∑”∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ∑”‡æ◊ËÕ„Àâ‡ªìπÀ≈—°∞“π ”À√—∫
‡√’¬°‡¢â“‡ªìπ∑À“√ °“√‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π§«√π”∫—μ√ª√–®”μ—«·≈– μŸ ∫‘ μ— √ („∫
‡°‘¥) æ√âÕ¡¥â«¬∑–‡∫’¬π∫â“π ‰ª· ¥ßμàÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë¥â«¬ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë — ¥’
Õ”‡¿Õ®–‰¥â∑”°“√μ√«® Õ∫«à“‡ªìπºŸâ¡’ —≠™“μ‘‰∑¬μ“¡°ÆÀ¡“¬À√◊Õ‰¡à ‡¡◊ËÕ∑”
§”√âÕß·≈â« ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–∑”°“√μ√«® Õ∫°—∫∑–‡∫’¬π∫â“πÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ∂â“À≈—°∞“π
μ√ß°—π·≈–ª√“°Ø«à“‡ªìπºŸ∑â ¡’Ë ’ ≠
— ™“μ‘‰∑¬‚¥¬·πàπÕπ·≈â« °Á®–ÕÕ°„∫ ”§—≠„ÀâμÕà ‰ª
∂â“∫—ß‡Õ‘≠„∫ ”§—≠À¡¥ ‡®â“Àπâ“∑’Ë°Á®–ÕÕ°„∫√—∫ (·∫∫ ¥.Ò) „Àâ‡ªìπÀ≈—°∞“π‰«â
°àÕπ·≈â«π—¥«—π„Àâ¡“√—∫„∫ ”§—≠μàÕ‰ª „∫ ”§—≠π’È∂â“™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ ºŸâ∂◊ÕμâÕß·®âß
¢Õ√—∫„∫ ”§—≠„À¡àμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë¿“¬„π°”Àπ¥ Û «—π ‚¥¬‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
©∫—∫≈– Ò ∫“∑ ·μà∂â“°“√™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬°Á‰¡àμâÕß‡ ’¬
§à“∏√√¡‡π’¬¡∂â“‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡π’È¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÚ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ ˘
∂“π∑’Ë∑’ËμâÕß‰ª· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ π’È
çμâÕß‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“é
μ“¡¡“μ√“ ı ¥—ß‰¥â°≈à“«¡“·≈â«
°”Àπ¥‡«≈“„π°“√‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ „Àâ‡«≈“ ‘Èπ ÿ¥‰«â
‡æ’¬ß ‘Èπ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õßªï∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò˜ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å À√◊Õ¬à“ß‡¢â“ Ò¯ ªï ·μàμ“¡
«‘∏’π—∫Õ“¬ÿ∑’Ë‰¥â°≈à“«¡“·≈â« ºŸâ„¥®–¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“Õ“¬ÿ„À¡à°ÁμâÕß‡√‘Ë¡μ—Èß·μàμâπªï ¥—ßπ—Èπ
®÷ß √ÿª‰¥â«à“ °ÆÀ¡“¬°”Àπ¥√–¬–‡«≈“„Àâ‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰¥âμ—Èß·μà‡¥◊Õπ
¡°√“§¡∂÷ß‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õßªï∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò¯ ªï
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ π’È ‚¥¬ª°μ‘μâÕß‰ª¢Õ≈ß∫—≠™’
¥â«¬μπ‡Õß ·μà°Á¬—ß¡’¢âÕºàÕπº—π ”À√—∫ºŸâ‰¡à “¡“√∂®–‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¥â«¬
μπ‡Õß‰¥â ‚¥¬„Àâ∫ÿ§§≈´÷Ëß∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‰ª·®âß·∑π °“√ºàÕπº—π„Àâμ“¡
¡“μ√“π’ÈºàÕπº—π„Àâ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‰¡à “¡“√∂‰ª¥â«¬μπ‡Õß‡∑à“π—Èπ ¡—°®–¡’°“√‡¢â“„®º‘¥
°—π∫àÕ¬Ê «à“ ∂â“μ—«‰¡àÕ¬“°‰ª‡Õß°Á„Àâ§πÕ◊Ëπ‰ª·®âß·∑π ‡™àπ π—°‡√’¬π∑’ËÕ¬Ÿàμà“ß®—ßÀ«—¥
‡¢â“¡“‡√’¬πÀπ—ß ◊Õ„π°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ μ—«‰¡àÕ¬“°‰ª¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‡Õß°Á
„Àâ∫‘¥“¡“√¥“À√◊Õ≠“μ‘æ’ËπâÕß‰ª¢Õ≈ß∫—≠™’·∑π Õ¬à“ßπ’È‰¡à„™à°√≥’∑’Ë‰¡à “¡“√∂ ‡æ√“–
μ—« “¡“√∂‰ª‡Õß·μà‰¡à‰ª °ÆÀ¡“¬°Á„Àâ°”Àπ¥√–¬–‡«≈“‰«â∂÷ß ÒÚ ‡¥◊Õπ π—°‡√’¬π¡’
‡«≈“À¬ÿ¥‡∑Õ¡·≈–¬—ß¡’«—πÀ¬ÿ¥Õ◊Ëπ Ê Õ’° ®÷ßμâÕß‡¢â“„®«à“ °ÆÀ¡“¬ºàÕπº—π„Àâ„π°√≥’
‰¡à “¡“√∂‡∑à“π—Èπ ‡™àπ ‡°‘¥°“√‡®Á∫ªÉ«¬ ‡ªìπμâπ ºŸâ∑’Ë®–‰ª·®âß·∑π‰¥âπ—ÈπμâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë
∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«– §◊Õ ¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ú ªï∫√‘∫Ÿ√≥å (π—∫™π«—π ‡¥◊Õπ ªï‡°‘¥) ·≈–∫ÿ§§≈π—Èπ®–
μâÕß‡ªìπ∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¥â«¬ ‚¥¬ª°μ‘°ÁμâÕß‡ªìπºŸâ∑’Ë√Ÿâ®—° ¿“æ§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õßμ—«ºŸâμâÕß≈ß
∫—≠™’‡ÕßæÕ ¡§«√ ‡¡◊ËÕ‡≈¬°”Àπ¥‡¥◊Õπ∏—π«“§¡‰ª·≈â«‰¡à‰ª¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß
‡°‘π·≈–‰¡à¡’ºŸâ‰ª·®âß·∑π¥â«¬ ∂◊Õ«à“ºŸâπ—ÈπÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π ¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÙ
μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Û ∫“∑À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Û ‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
∂â“°àÕπ∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¬°‡√◊ËÕß¢÷Èπæ‘®“√≥“§«“¡º‘¥ ∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â¡“¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß
‡°‘π¥â«¬μπ‡Õß μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬∫“∑
À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
ºŸâ∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È·≈â« „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πμ—Èß
·μà«π— ∑’Ë Ò ¡°√“§¡¢Õßæÿ∑∏»—°√“™∂—¥‰ª ‰¡à«“à ®–≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π«—π·≈–‡¥◊Õπ„¥
‡™àπ π“¬ °. ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». Úı˜ π“¬ ¢. ≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π«—π∑’Ë Òı ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». Úı˜ ·≈– π“¬ §. ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
«—π∑’Ë Û æƒ»®‘°“¬π æ.». Úı˜ ∑—Èß π“¬ °., π“¬ ¢. ·≈– π“¬ §. ®–‡ªìπ∑À“√
°Õß‡°‘πæ√âÕ¡°—π„π«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡ æ.». Úı¯ °àÕπ∂÷ß«—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡
กรมจเรทหารบก
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æ.». Úı¯ ¬—ß‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π ‡√’¬°‰¥â·μà‡æ’¬ß«à“∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ ·≈â«‡∑à“π—Èπ)
¡“μ√“ Ò˜ „π‡¥◊Õπ°—π¬“¬π∑ÿ°ªï „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ®—¥°“√ª√–°“»„ÀâºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ
∂÷ß‡¢μ∑’®Ë –μâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡∑’°Ë ”Àπ¥‰«â„π¡“μ√“
Òˆ
ª√–°“»‡™àπ«à“π’È „Àâπ“¬Õ”‡¿Õªî¥‰«â ≥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ·≈– ≥ ∑’Ë‡ªî¥‡º¬μ“¡
™ÿ¡πÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëπ—Èπ °—∫„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ àßª√–°“»„Àâ°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π ‡æ◊ËÕπ”‰ª·®âß
„Àâ√“…Æ√„π∑âÕß∑’Ë¢Õßμπ∑√“∫¥â«¬
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ò˜ ¡“μ√“π’È∫—ß§—∫„Àâπ“¬Õ”‡¿ÕμâÕß®—¥°“√ª√–°“»„ÀâºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ
∂÷ß‡¢μ∑’Ë®–μâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π §◊Õ ºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò¯ ªïπ—Ëπ‡Õß ∂â“ºŸâ„¥¬—ß
‰¡à‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π°Á„Àâ®—¥°“√‰ª¢Õ≈ß∫—≠™’‡ ’¬¿“¬„π°”Àπ¥ ´÷Ëß∫“ß§π
Õ“®®–À≈ß≈◊¡‰ª À√◊Õ∫“ß§πÕ“®‰¡à∑√“∫Àπâ“∑’∑Ë ®’Ë –μâÕßªØ‘∫μ— μ‘ “¡°ÆÀ¡“¬°Á‰¥â ‡¡◊ÕË
∂÷ß‡¥◊Õπ°—π¬“¬π„°≈â®–À¡¥°”Àπ¥‡«≈“¢Õ≈ß∫—≠™’·≈â« ®÷ß„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ®—¥°“√
ª√–°“»‡μ◊Õπ„Àâª√–™“™π∑√“∫ ª√–°“»π’È ¡“μ√“ Ò˜ °”Àπ¥„Àâªî¥‰«â ≥ ∑’Ë«à“°“√
Õ”‡¿Õ ·≈– ≥ ∑’Ë‡ªî¥‡º¬μ“¡™ÿ¡πÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëπ—Èπ ´÷ËßÕ“®®–‡ªìπμ≈“¥À√◊Õ∑à“√∂
À√◊Õ∑à“‡√◊Õ°Á‰¥â À√◊ÕÕ“®®–ª√–°“»„π‚√ß¿“æ¬πμ√å À√◊Õ∑“ß«‘∑¬ÿ À√◊Õ‚∑√∑—»πåÕ’°
∑“ßÀπ÷Ëß°Á‰¥â πÕ°®“°π—Èπ ¬—ßμâÕß àßª√–°“»„Àâ°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π‰ª·®âß„Àâ√“…Æ√„π
∑âÕß∑’Ë∑√“∫Õ’°¥â«¬ §«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß¡“μ√“π’È°Á‰¡à¡’Õ–‰√ πÕ°®“°™à«¬‡μ◊Õπ„Àâ
ª√–™“™π‰¥âªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬ ®–‰¥â‰¡àμâÕß¡’§«“¡º‘¥)
¡“μ√“ Ò¯ ∫ÿ§§≈´÷Ëß¬—ß¡‘‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õæ√âÕ¡°—∫§π™—Èπªï
‡¥’¬«°—π‡æ√“–‡Àμÿ„¥ Ê °Á¥’ ∂â“Õ“¬ÿ¬—ß‰¡à∂÷ß ’Ë ‘∫À°ªï∫√‘∫Ÿ√≥å „ÀâªØ‘∫—μ‘∑”πÕß‡¥’¬«
°—∫¡“μ√“ Òˆ ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·μà«—π∑’Ë “¡“√∂®–ªØ‘∫—μ‘‰¥â ·μà®–„ÀâºŸâÕ◊Ëπ·®âß
·∑π‰¡à‰¥â ∂â“π“¬Õ”‡¿Õ®–‡√’¬°μ—«≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π°Á¬àÕ¡∑”‰¥â‚¥¬‰¡àμâÕß§”π÷ß
∂÷ß°”Àπ¥‡«≈“¥—ß°≈à“«·≈â«
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‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È „Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°„∫ ”§—≠
À√◊Õ„∫√—∫„Àâ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π À“°„∫ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ „ÀâºŸâ∂◊Õ·®âßμàÕπ“¬
Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫„∫ ”§—≠„À¡à ‚¥¬‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡©∫—∫≈–Àπ÷Ëß∫“∑ ·μà∂â“
°“√™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬°Á‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
ºŸâ´÷Ëß‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È·≈â«„Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πμ—Èß·μà
«—π≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ·μà∂“â ¡’Õ“¬ÿ§√∫°”Àπ¥ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú
μ“¡¡“μ√“ Û˘ ‡¡◊ÕË ‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π·≈â«„Àâª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∑—π∑’
°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–
·∫∫∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ò¯ ¡“μ√“π’È∫—ß§—∫∫ÿ§§≈μ—Èß·μàÕ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò˘ ªï ®π∂÷ß∫ÿ§§≈∑’Ë
Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ùˆ ªï ∂â“ºŸâ„¥Õ“¬ÿ Ùˆ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« ‰¡à‰¥âªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ
¡“μ√“ Ò¯ °Á‡ªìπÕ—πºà“πæâπ‰ª‰¡àμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√‡≈¬
∫∑∫—≠≠—μ‘∑’Ë«à“ ∫ÿ§§≈∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õæ√âÕ¡°—∫§π™—Èπ
ªï‡¥’¬«°—π À¡“¬∂÷ß«à“ ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò¯ ªï‰¡à‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¿“¬„π
°”Àπ¥μ“¡¡“μ√“ Òˆ §◊Õ ‰¡à‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¿“¬„π‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õßªï
π—Èπ°ÁμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ Ò¯ μàÕ‰ª ¡“μ√“π’È®÷ß‡ªìπ∫∑∫—ß§—∫√—∫™à«ß®“°¡“μ√“ Òˆ
∑’Ë¡“μ√“ Ò¯ ∫—ß§—∫„ÀâªØ‘∫—μ‘∑”πÕß‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Òˆ °Á§◊Õ ∫—ß§—∫„Àâ‰ª≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë´÷Ëß‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“¢Õß∫‘¥“ À√◊Õ¡“√¥“ À√◊ÕºŸâª°§√Õß ·≈â«
·μà°√≥’π—Ëπ‡Õß μà“ß°—π·μà«à“ ¡“μ√“ Òˆ π—Èπ ∂â“ºŸâ„¥‰¡à “¡“√∂‰ª¥â«¬μπ‡Õß‰¥â°Á
ºàÕπº—π„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‰ª·®âß·∑π‰¥â ·μàμ“¡¡“μ√“ Ò¯ ‰¡à¡’°“√ºàÕπº—π ‡™àππ’ÈμâÕß‰ª
· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¥â«¬μπ‡Õß∑ÿ°§π πÕ°®“°π—Èπ ¡“μ√“ Ò¯ ¬—ß
∫—ß§—∫‰«âÕ’°¥â«¬«à“ μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¿“¬„π Û «—π π—∫·μà«—π∑’Ë “¡“√∂
®–ªØ‘∫—μ‘‰¥â ‡™àπ ∂â“‰¡à¡’‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬Õ¬à“ß‰√ °“√‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ Òˆ ‡ªìπ
‡æ√“–‡ÀμÿÀ≈ß≈◊¡ À√◊Õ®ß„®‰¡àªØ‘∫—μ‘ √–¬–‡«≈“ Û «—π °ÁμâÕß‡√‘Ë¡π—∫μ—Èß·μà«—π∑’Ë Ò
¡°√“§¡¢Õßªï∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ Ò˘ ªï ‡ªìπμâπ‰ª ·μà∂â“°“√‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ Òˆ
กรมจเรทหารบก
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π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ª√–°“√Õ◊Ëπ ‡™àπ ‡®Á∫ªÉ«¬À√◊Õ°“√§¡π“§¡À¬ÿ¥™–ß—°‰ª‰¡à‰¥â
√–¬–‡«≈“ Û «—π °ÁμâÕß‡√‘Ë¡π—∫·μà‡Àμÿ°“√≥åπ—Èπ Ê À¡¥ ‘Èπ‰ª ·μà∂â“‰¡à¡’‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬
Õ¬à“ß„¥ ∫ÿ§§≈π—Èπ®ß„®‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ Òˆ ¡“·≈â« ·≈–¬—ß®ß„®®–‰¡àªØ‘∫—μ‘
μ“¡¡“μ√“ Ò¯ Õ’° Õ¬à“ßπ’È°ÆÀ¡“¬„ÀâÕ”π“®π“¬Õ”‡¿Õ‡√’¬°μ—«¡“≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π‰¥â‡≈¬ ‚¥¬‰¡àμâÕß√Õ°”Àπ¥ Û «—π
°“√√—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È π“¬Õ”‡¿Õ®–ÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ‡™àπ
‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Òˆ ·≈–∂â“„∫ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ ≠
Ÿ À“¬ °ÁμÕâ ßªØ‘∫μ— ‡‘ ™àπ‡¥’¬«°—∫¡“μ√“
Òˆ ∑ÿ°ª√–°“√
ºŸâ∑’Ë≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È·≈â« „Àâ∂◊Õ«à“‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πμ—Èß·μà
«—π≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π °“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ Ú
ª√–‡¿∑ §◊Õ
Ò. ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„π√–À«à“ß¡’Õ“¬ÿ Ò¯ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–¬—ß‰¡à§√∫ Û
ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π
Ú. ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å‰ª·≈â« ‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
ºŸâ∑’ËΩÉ“Ωóπ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ Ò¯ ¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÙ μâÕß√–«“ß
‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π Û ∫“∑À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Û ‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ ·μà°àÕπ∑’Ë
‡®â“Àπâ“∑’Ë¬°‡√◊ËÕß¢÷Èπæ‘®“√≥“§«“¡º‘¥ ∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â‰ª· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß
‡°‘π‡ ’¬°àÕπ¥â«¬μπ‡Õß μâÕß√–«“ß‚∑…‡æ’¬ßª√—∫‰¡à‡°‘π Ò ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π
Ò ‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫)
¡“μ√“ Ò˘ ‡¡◊ËÕ®”‡ªìπ π“¬Õ”‡¿Õ¡’Õ”π“®ª√–°“»‡√’¬°∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π‰«â∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯ ·≈â« ‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡à‰¥â¿“¬„π°”Àπ¥‡°â“ ‘∫«—ππ—∫μ—Èß·μà«—πª√–°“»
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ª√–°“»‡™àπ«à“π’È „Àâπ“¬Õ”‡¿Õªî¥‰«â ≥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ ·≈– ≥ ∑’Ë‡ªî¥‡º¬
μ“¡™ÿ¡πÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëπ—Èπ °—∫„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ àßª√–°“»„Àâ°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π‡æ◊ËÕπ”‰ª
·®âß„Àâ√“…Æ√„π∑âÕß∑’Ë¢Õßμπ∑√“∫¥â«¬
ºŸâ„¥‰¡à “¡“√∂®–‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¥â«¬μπ‡Õß‰¥â μâÕß„Àâ∫ÿ§§≈´÷Ëß
∫√√≈ÿπμ‘ ¿‘ “«– ·≈–æÕ®–‡™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â‰ª·®âß·∑π ∂â“‰¡à¡º’ ·Ÿâ ∑π„Àâ∂Õ◊ «à“ºŸπâ π—È À≈’°‡≈’¬Ë ß¢—¥¢◊π
‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫°“√¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’È „Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°„∫
”§—≠À√◊Õ„∫√—∫„ÀâºŸâ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“πμ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ
°√–∑√«ß À“°„∫ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ „ÀâºŸâ∂◊Õ·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë‡æ◊ËÕ¢Õ√—∫
„∫ ”§—≠„À¡à ‚¥¬‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡©∫—∫≈–Àπ÷Ëß∫“∑ ·μà∂â“°“√™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬π—Èπ
‡ªìπ‡æ√“–‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ °Á‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ò˘ ¡“μ√“π’È‡ªìπ°“√∫—≠≠—μ‘‡º◊ËÕ‰«â‡¡◊ËÕ¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ ‡™àπ ‰ø‰À¡â
∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ À√◊ÕπÈ”∑à«¡ À√◊Õ‡°‘¥ ß§√“¡∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ∂Ÿ°∑”≈“¬ ∑”„ÀâÀ≈—°
∞“π∑–‡∫’¬π∫—≠™’μ“à ß Ê ∑’‡Ë ®â“Àπâ“∑’√Ë ∫— ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«â∂°Ÿ ∑”≈“¬À√◊Õ ≠
Ÿ À“¬‰ª
°ÆÀ¡“¬°Á„ÀâÕ”π“®π“¬Õ”‡¿Õ®—¥°“√ª√–°“»‡√’¬°∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
‰«â·≈â« ‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡à¿“¬„π°”Àπ¥ ˘ «—π π—∫·μà«—π
ª√–°“» ‡æ◊ËÕ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–‰¥â®—¥∑”∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π¢÷Èπ„À¡à °“√ªî¥ª√–°“»§ß
°√–∑”‡™àπ‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Ò˜
°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡àμ“¡¡“μ√“π’È ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–®—¥°“√ÕÕ°„∫ ”§—≠
„Àâ„À¡à ·≈–∂â“„∫ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ °ÁμâÕß¥”‡π‘π°“√‡™àπ‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Òˆ
ºŸâ∑’ËμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“π’È ‰¡à‰¥âÀ¡“¬‡©æ“–‡®“–®ß·μàºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π
‡∑à“π—Èπ ·μàÀ¡“¬√«¡∑—ÈßºŸâ∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ
μ“¡¡“μ√“ Ò¯ ·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπ∑ÿ°ª√–‡¿∑¥â«¬ à«πºŸâ∑’Ëª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√
·≈â«§ß‰¡àμâÕßªØ‘∫—μ‘ ‡æ√“–§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬„π°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π°Á‡æ◊ËÕ∑”
∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π‰«â ”À√—∫‡√’¬°μ—«‡¢â“‡ªìπ∑À“√μàÕ‰ª ‡¡◊ËÕª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√·≈â«
‡√’¬°‡¢â“‡ªìπ∑À“√Õ’°μàÕ‰ª‰¡à‰¥â °Á‰¡à¡§’ «“¡®”‡ªìπ∑’®Ë –μâÕß∑”∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π°—π„À¡à
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°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡àμ“¡¡“μ√“π’ÈºàÕπº—π„ÀâºŸâÕ◊Ëπ‰ª·®âß·∑π‰¥â‡™àπ
‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Òˆ ∂â“‰¡à¡’ºŸâ‰ª·®âß·∑πμ“¡°”Àπ¥¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÙ ‡™àπ
‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Ò¯)
¡“μ√“ Ú ∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÛ (Ò) ·≈– (Û) „Àâ¬°‡«âπ‰¡àμâÕß≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ú °“√∫—ß§—∫„Àâ∫√√¥“™“¬∑’Ë¡’ —≠™“μ‘‡ªìπ‰∑¬μ“¡°ÆÀ¡“¬μâÕß
‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ °Á¥’ À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯ °Á¥’ ‰¡à‰¥â∫—ß§—∫„Àâ
μâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑ÿ°§π ¡’ ¬°‡«âπ„Àâμ“¡¡“μ√“π’È ”À√—∫∫ÿ§§≈ Ú ª√–‡¿∑
§◊Õ
Ò. ∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÛ (Ò) ´÷Ëß‰¥â·°àæ√–¿‘°…ÿ∑’Ë¡’ ¡≥»—°¥‘ÏÀ√◊Õ∑’Ë‡ªìπ
‡ª√’¬≠·≈–π—°∫«™„πæ√–æÿ∑∏»“ π“·Ààßπ‘°“¬®’πÀ√◊Õ≠«π∑’¡Ë ’ ¡≥»—°¥‘Ï ·μà§«“¡®√‘ß
æ√–§ÿ≥∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬π’È°«à“®–¡’ ¡≥»—°¥‘ÏÀ√◊Õ‰¥â‡ª√’¬≠ à«π¡“°°Á¡’Õ“¬ÿºà“π™—Èπ°“√
≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π¡“·≈â« ®÷ß‰¥â√—∫ ‘∑∏‘·μà‡æ’¬ß¬°‡«âπ‰¡àμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√
°Õßª√–®”°“√¥—ß°≈à“«¡“·≈â«„π¡“μ√“ ÒÛ
Ú. ∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÛ (Û) ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ß°≈à“«¡“·≈â«„π¡“μ√“ ÒÛ
‡™àπ‡¥’¬«°—π ¢âÕ∑’Ëπà“ —ß‡°μ°Á§◊Õ«à“ §«“¡®√‘ß∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÒÛ (Û) ‰¡à„™à∫ÿ§§≈∑’Ë
‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‡©æ“–μ“¡¡“μ√“ Òˆ ¡“μ√“ Ò¯ À√◊Õ¡“μ√“ ÒÛ ‡∑à“π—Èπ ·μà
‡ªìπ°“√¬°‡«âπ„Àâ‰¡àμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√‡≈¬∑’‡¥’¬«)
¡“μ√“ ÚÒ ∫ÿ§§≈¥—ßμàÕ‰ªπ’‰È ¡àμÕâ ß‰ª· ¥ßμπμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ μ“¡¡“μ√“ Òˆ
¡“μ√“ Ò¯ À√◊Õ¡“μ√“ Ò˘ §◊Õ
(Ò) “¡‡≥√‡ª√’¬≠
(Ú) ºŸâ´÷ËßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß§«∫§ÿ¡À√◊Õ§ÿ¡¢—ß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π
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·μà„Àâ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«âμ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–·∫∫∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ
°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÚÒ ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑¬°‡«âπ‰¡àμâÕß‰ª· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘πÕ’°¡“μ√“Àπ÷Ëß ·μà°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“π’Èμà“ß°—∫°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ Ú
°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ Ú π—Èπ‡ªìπ°“√¬°‡«âπ‰¡àμâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π §◊Õ‰¡à
μâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‡≈¬ ·μà°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ ÚÒ ¬°‡«âπ„Àâ·μà‡æ’¬ßμ—«‰¡à
μâÕß‰ª· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ·μà¬—ßμâÕß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π à«π®–≈ß
‰¥âÕ¬à“ß‰√π—Èπ®–‰¥â°≈à“«∂÷ßμàÕ‰ª ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“π’È‰¥â·°à∫ÿ§§≈ Ú
ª√–‡¿∑ §◊Õ
Ò. “¡‡≥√‡ª√’¬≠ “¡‡≥√‡ª√’¬≠‰¡àμâÕß‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß
‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßπ“¬Õ”‡¿Õ®–μâÕß®—¥ àß‡®â“Àπâ“∑’Ë‰ª∑”°“√≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π„Àâ∂÷ßÕ“√“¡À√◊Õ«—¥∑’Ë “¡‡≥√π—Èπæ—°®”æ√√…“Õ¬Ÿà °“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
‚¥¬«‘∏π’ ·’È ¡â®–‡°‘π°”Àπ¥μ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯ À√◊Õ¡“μ√“ Ò˘ °Á‰¡à¡§’ «“¡º‘¥
‡æ√“–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß‡®â“Àπâ“∑’ËμâÕß¥”‡π‘π°“√¿“¬„π°”Àπ¥‡Õß ¡“μ√“π’È¬°‡«âπ„Àâ
‡©æ“– “¡‡≥√‡ª√’¬≠ ∂â“‡ªìπ “¡‡≥√‡©¬ Ê À√◊Õ “¡‡≥√π—°∏√√¡μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π¥â«¬μπ‡Õß∑’ËÕ”‡¿Õ
Ú. ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß§«∫§ÿ¡À√◊Õ§ÿ¡¢—ß¢Õß‡®â“æπ—°ß“π ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’È‰¡à
μâÕß‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ ‡æ√“–‰¡à –¥«°μàÕ°“√§«∫§ÿ¡ ∂â“¡’®”π«π
¡“°°Á¬‘Ëß‡°‘¥§«“¡‰¡à –¥«°¡“°¬‘Ëß¢÷Èπ ®÷ßß¥‡«âπ‰¡à„Àâμ—«μâÕß‰ª‡Õß ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’È
„Àâπ “¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë àß„∫· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫— ≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰ª„Àâ‡®â “æπ—°ß“πºŸâ
§«∫§ÿ¡À√◊Õ§ÿ¡¢—ß ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß§«∫§ÿ¡À√◊Õ§ÿ¡¢—ß°√Õ°¢âÕ§«“¡μ“¡
√“¬°“√„π„∫· ¥ßμπ ‡ √Á®·≈â«‡®â“Àπâ“∑’Ë®–®—¥ àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕ„ÀâÕ”‡¿Õ¿Ÿ¡‘≈”‡π“
®—¥°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„Àâ‡Õß‚¥¬μ—«‰¡àμâÕß‰ª)

กรมจเรทหารบก

175

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 168
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

À¡«¥ Ù
°“√‡√’¬°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√
¡“μ√“ ÚÚ ∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π°”Àπ¥ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“‡ªìπ∑À“√
°Õßª√–®”°“√π—Èπ§◊ÕºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÚÚ ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑∫—≠≠—μ‘∑—Ë«‰ª∫Õ°„Àâ∑√“∫«à“ °“√√—∫§π‡¢â“
‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‚¥¬«‘∏’‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°π—ÈπμâÕß‡√‘Ë¡μâπ¥â«¬°“√ÕÕ°À¡“¬
‡√’¬°°àÕπ À¡“¬‡√’¬°π—Èπ §◊Õ Àπ—ß ◊Õ¢Õßπ“¬Õ”‡¿Õ —Ëß„ÀâºŸâ∑’Ë¡’Àπâ“∑’ËμâÕß‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ°‰ªæ√âÕ¡°—π ≥ ∂“π∑’Ë·Ààß„¥·ÀàßÀπ÷Ëßμ“¡‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„Àâ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â
∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡°Æ‡°≥±å°”Àπ¥‰«â ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π
°”Àπ¥μâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°μ“¡¡“μ√“π’È°”Àπ¥‰«â°«â“ß Ê ‡æ’¬ß™—ÈπÀπ÷Ëß°àÕπ«à“ §◊Õ ºŸâ
∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π‡∑à“π—Èπ ºŸâ∑’Ë¬—ß‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊ÕºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”
°“√À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ·≈â« ®–ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°‰¡à‰¥â «à πºŸâ∑‡’Ë ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πÕ¬Ÿà·≈â«
‡¡◊ËÕ„¥®÷ß®–∂Ÿ°‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°π—Èπ‰¥â¡’°”Àπ¥‰«â„π¡“μ√“ ÚÛ ¥—ß
®–°≈à“«μàÕ‰ª)
¡“μ√“ ÚÛ °“√∑’Ë®–‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√‡¡◊ËÕ„¥
Õ“¬ÿ„¥∫â“ß ·≈–°’Ë§√—Èßπ—Èπ „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÚÛ ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑∫—≠≠—μ‘∑’Ë·∫àß´Õ¬ÕÕ°®“°¡“μ√“ ÚÚ ´÷Ëß
∫—≠≠—μ«‘ “à ºŸ∑â ®’Ë –ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¥âππ—È μâÕß‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π
à«π°“√®–‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π∑’¡Ë Õ’ “¬ÿ‡∑à“„¥ ‡√’¬°‡¡◊ÕË „¥·≈–®–‡√’¬°°—π°’§Ë √—ßÈ π—πÈ μâÕß
∂◊Õμ“¡¡“μ√“ ÚÛ ·μàμ“¡¡“μ√“ ÚÛ °Á‰¡à‰¥â°”Àπ¥√“¬≈–‡Õ’¬¥‰«â ∫—≠≠—μ‘·μà
‡æ’¬ß«à“„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
‡√◊ËÕßπ’ÈμâÕß∂◊Õμ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˘ ´÷Ëß∫—≠≠—μ‘«à“
(Ò) ∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å„πªï∑’Ë®–‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ∂â“
‰¡àæÕ®÷ß„Àâ‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ∂—¥®“°Õ“¬ÿ¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å¢÷Èπ‰ªμ“¡≈”¥—∫
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(Ú) ∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ‡°‘π°«à“¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï∑’Ë®–‡¢â“°Õßª√–®”
°“√´÷Ëß
°. ¬—ß‰¡à‡§¬‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°
¢. À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π‰¡à¡“„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
μ“¡¡“μ√“ ÛÛ
§. æâπ®“°∞“π–¬°‡«âπ À√◊ÕºàÕπº—π
ß. ®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘ À√◊Õ
®. §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®—¥‡¢â“‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û μ“¡°Æ°√–∑√«ß
©∫—∫∑’Ë Û˜ (æ.». ÒıÒˆ) ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚¥¬ °Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù˜ (æ.». ÚıÒ¯)
ÕÕ°μ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√ æ.». ÚÙ˘˜
°“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√π’È ªïÀπ÷Ëß„Àâ‡√’¬°§√—Èß
‡¥’¬«√–À«à“ß‡¥◊Õπ‡¡…“¬π°—∫‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ‡«âπ·μà√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß
°≈“‚À¡®– —Ëß‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ
(Õ∏‘∫“¬ ∑À“√°Õß‡°‘πª√–‡¿∑·√°∑’®Ë –‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¥â §◊Õ ∑À“√
°Õß‡°‘π ´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï∑’Ë®–‡¢â“°Õßª√–®”°“√ À√◊Õ∂â“®–°≈à“«„Àâ™—¥‡®π
≈ß‰ª°Á§◊ÕºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï∑’Ë®–μâÕß‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° À√◊ÕæŸ¥ßà“¬ Ê °Á
§◊ÕÕ“¬ÿ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï„¥μâÕß‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„πªïπ—Èπ ∑—Èßπ’È‡æ√“–ºŸâ∑’Ë‡¢â“
√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„πªï„¥Õ“®®–¬—ß‰¡àμâÕß‡¢â“°Õßª√–®”°“√„πªïπ—Èπ Õ“®®–∂Ÿ°°”Àπ¥
μ—«„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√„πªï∂—¥‰ª°Á‰¥â ·≈–μ“¡§«“¡À¡“¬¢Õß∫∑∫—≠≠—μ‘π’ÈºŸâ∑’Ë‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°„πªï„¥·≈â« ‰¡à∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√°Á‡ªìπÕ—πºà“πæâπ‰ª‰¡àμâÕß∂Ÿ°
‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ’° πÕ°®“°«à“„πªï„¥¡’®”π«π§πÕ“¬ÿ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å∑’Ë®–
àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¡àæÕ°—∫®”π«π∑’ËμâÕß°“√ ®÷ß®–‡√’¬°§πÕ“¬ÿ∂¥— ‰ªÕ—π‰¥â·°à§π∑’Ë
¡’Õ“¬ÿ ÚÚ, ÚÛ, ÚÙ œ≈œ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å¢÷Èπ‰ªμ“¡≈”¥—∫®π∂÷ßÕ“¬ÿ Ú˘ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ∂â“Õ“¬ÿ
Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« °Á‡√’¬°Õ’°‰¡à‰¥â‡æ√“–‰¡à„™à∑À“√°Õß‡°‘π·≈â« °“√‡√’¬°‡æ‘Ë¡π’È‰¡à
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®”‡ªìπμâÕß‡√’¬°∑ÿ°Õ“¬ÿ ‡√’¬°∂÷ßÕ“¬ÿ„¥æÕ°ÁÀ¬ÿ¥‡æ’¬ß·§àπ—Èπ ‡™àπ ‡√’¬°∂÷ßÕ“¬ÿ ÚÚ
ªï∫√‘∫Ÿ√≥å Õ“¬ÿ ÚÛ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å°Á‰¡àμâÕß‡√’¬° °“√∑’Ë®–æ‘®“√≥“«à“®–μâÕß‡√’¬°∑À“√
°Õß‡°‘π∂÷ßÕ“¬ÿ„¥®÷ß®–æÕπ—Èπ ‡®â“Àπâ“∑’Ë¡’«‘∏’°“√§‘¥§”π«≥Õ¬Ÿà·≈â« ·≈–°“√‡√’¬°‡æ‘Ë¡
π’È°Á§ß°√–∑”æ√âÕ¡°—π‰ª°—∫°“√‡√’¬°§πÕ“¬ÿ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥åπ—Ëπ‡Õß‰¡à„™à°√–∑”§π≈–
§√—Èß·≈–§πÕ“¬ÿ∂—¥‰ª∑’Ë®–‡√’¬°‡æ‘Ë¡‰¥âπ’ÈμâÕß‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¡à∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√
‡æ√“–‡ªìπ§π¢π“¥∂—¥√Õß®—∫ ≈“°¥”§π‰¡à‰¥â¢π“¥·≈–ºŸâ∑’Ë‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ú ‡∑à“π—Èπ
à«π≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈μà“ß Ê ‡À≈à“π’È®–‰¥âÕ∏‘∫“¬‡¡◊ËÕ∂÷ß¡“μ√“ Ú¯
∑À“√°Õß‡°‘πª√–‡¿∑μàÕ‰ª∑’Ë®–‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°§◊Õ∑À“√°Õß‡°‘π
´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ‡°‘π°«à“ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·μàμâÕß‡ªìπ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑„¥ª√–‡¿∑Àπ÷Ëß¥—ßμàÕ‰ªπ’È
§◊Õ
°. ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°¡“°àÕπ‡≈¬ ‡™àπ ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ ÚÒ ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å‰¡à‰ª√—∫À¡“¬‡√’¬°·≈–‰¡à‰¥â‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° Õ¬à“ßπ’ÈμâÕß‡√’¬°‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°„πªï∑’Ë¡’Õ“¬ÿ ÚÚ ªï∫√‘∫Ÿ√≥åÕ’° ·≈–∂â“„πªï∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ ÚÚ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
μ—«¬—ß‰¡à‰¥â‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° °ÁμâÕß‡√’¬°„πªï∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ ÚÛ ªï∫√‘∫Ÿ√≥åμàÕ‰ªÕ’°
·≈–μâÕß‡√’¬°Õ¬à“ßπ’‡È √◊ÕË ¬‰ª®π°«à“μ—«®–‰¥â‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â«À√◊Õ¡’Õ“¬ÿ§√∫ Û
ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å·≈â«°Á‡ªìπÕ—π¬ÿμ‡‘ √’¬°μàÕ‰ª‰¡à‰¥â πÕ°®“°π—πÈ ∑À“√°Õß‡°‘π´÷ßË ¡’Õ“¬ÿ‡°‘π°«à“
ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å∑’Ë¬—ß‰¡à‡§¬‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡≈¬ Õ“®‡ªìπºŸâ∑’Ë‰ª· ¥ßμπ≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π¿“¬À≈—ß‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ‡°‘π°«à“ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â«°Á‰¥â ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’È‡¡◊ËÕ
≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π·≈â« ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π
§√“«∂—¥‰ª∑’Ë®–∂÷ß∑—π∑’ ‡™àπ ‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡À√◊Õ°ÿ¡¿“æ—π∏å
æ.». Úıˆ ·≈–‡¡◊ËÕ‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘ππ—Èπ¡’Õ“¬ÿ ÚÚ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« Õ¬à“ßπ’È
μâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π æ.». Úıˆ ·μà∂â“
‰ª≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πÀ≈—ß®“°‡¥◊Õπ‡¡…“¬π·≈â« °ÁμâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π æ.». Úı˜
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¢. ‡ªìπ§πÀ≈’°‡≈’¬Ë ß¢—¥¢◊π‰¡à¡“„Àâ§≥–°√√¡°“√∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡¡“μ√“
ÛÛ §◊Õ‡ªìπºŸâ∑’Ë√—∫À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â« ·μà‰¡à‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®
‡≈◊Õ°μ“¡°”Àπ¥„πÀ¡“¬‡√’¬°‡¡◊ËÕªï°àÕπÊ ‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â¬°‡√◊ËÕß¢÷Èπæ‘®“√≥“§«“¡º‘¥
·≈–»“≈‰¥âæ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ≈ß‚∑… ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’ÈμâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ¡“‡¢â“
√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„πªïμàÕ‰ªμ“¡∫∑∫—≠≠—μ‘¢Õß°Æ°√–∑√«ß©∫—∫π’È¥â«¬ (¬°‡«âπºŸâ∑’Ë
∂Ÿ° àßμ—«‡¢â“°Õßª√–®”°“√„πªïπ—Èπ°Á‰¡àμâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°)
§. ‡ªìπºŸâ∑’Ëæâπ®“°∞“π–¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π §π∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¥â°≈à“«‰«â
·≈â«„π¡“μ√“ ÒÛ ·≈–¡“μ√“ ÒÙ ∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑π’È‡¡◊ËÕæâπ®“°∞“π–∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ
À“°¬—ßÕ¬Ÿà„π°”Àπ¥‡√’¬°°ÁμâÕß‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μàÕ‰ª à«π§πºàÕπº—π∑’Ë
∫—≠≠—μ‘‰«â„π¡“μ√“ Ú˜ ´÷Ëß®–‰¥â°≈à“«∂÷ßμàÕ‰ª §πºàÕπº—πª√–‡¿∑π’È‡¡◊ËÕÀ¡¥‡Àμÿ∑’Ë
®–‰¥â√∫— °“√ºàÕπº—π·≈â«·≈–¬—ßÕ¬Ÿ„à π°”Àπ¥‡√’¬°°ÁμÕâ ß‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μàÕ‰ª
ß. ‡ªì π §π∑’Ë °”≈— ß ®–‰¥â √— ∫ °“√ºà Õ πº— π Õ¬Ÿà μ “¡¡“μ√“ Ú˘ „π™—È π π’È § «√
∑”§«“¡‡¢â“„®‡ ’¬°àÕπ«à“ §π∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘ π—Èπ μâÕß‡√’¬°‡¢â“
√—∫°“√“μ√«®‡≈◊Õ°·≈–μâÕß‰ª· ¥ßμπ‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑ÿ°ªï ·≈–‡¡◊ËÕÀ¡¥‡Àμÿ∑’Ë
®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π·≈â«°ÁμâÕß‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡°”Àπ¥„πÀ¡“¬‡√’¬°œ ·μà
„π√–À«à“ß∑’Ë°”≈—ß‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πÕ¬Ÿàπ’È ªï„¥‡®â“μ—« ≈– ‘∑∏‘‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°
Õ¬à“ß∫ÿ§§≈∏√√¡¥“∑’Ë‰¡à‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π‰ª·≈â«°Á‡ªìπÕ—π¬ÿμ‘ ªïμàÕ‰ª‰¡àμâÕß‡√’¬°‡¢â“
√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° à«π∫ÿ§§≈ª√–‡¿∑„¥∫â“ß∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π·≈–®–‰¥â√—∫°“√
ºàÕπº—πÕ¬à“ß„¥∫â“ß ®–‰¥â°≈à“«„π¡“μ√“ Ú˘
®. ‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û Õ¬Ÿà°ÁμâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°
°“√‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û π—πÈ ‡ªìπº≈‡π◊ÕË ß¡“®“°°“√‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡¡◊ÕË §√—ßÈ °àÕπ§◊Õ
‡¡◊ÕË ‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â« §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¥â°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ∫ÿ§§≈®”æ«°
∑’Ë Û °ÁμâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„πªï∂—¥‰ªÕ’° ·μà‡¡◊ËÕ‰ª‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â«§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ∫ÿ§§≈®”æ«°∑’Ë Û §√∫
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Û §√—Èß ·≈â«‡ªìπÕ—πß¥‰¡àμâÕß‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ’°μàÕ‰ª ·¡âÕ“¬ÿ®–¬—ß‰¡à§√∫
Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ‡™àπ ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÙ, Úıı ·≈– Úıˆ
·≈–∑ÿ°§√—Èß§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ∫ÿ§§≈®”æ«°∑’Ë Û ‰¡àμâÕßÕÕ°
À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π æ.». Úı˜ Õ’° ·μà∂â“‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®
‡≈◊Õ°„π æ.». ÚıÙ ·≈– æ.». Úıˆ à«π æ.». Úıı ¡Õ∫„ÀâºŸâ´÷Ëß∫√√≈ÿ
π‘μ‘¿“«–·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¡“·®âß·∑πμ“¡¡“μ√“ Ú˜ (˜) ·¡â∑ÿ°§√—Èß§≥–°√√¡°“√
μ√«®‡≈◊Õ°®–°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û °Á¬—ßμâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ°„π æ.». Úı˜ Õ’° ‡æ√“–¬—ß‰¡à§√∫ Û §√—Èß §◊Õ æ.». Úıı ‰¡à‰¥â‰ª
‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° ·μà∂â“„πªï æ.». Úı˜ ‰¥â‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° §≥–
°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û Õ’° °Á‰¡àμâÕßÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª
‡¢â“ √—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ’°μàÕ‰ª ‡æ√“–‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û §√∫ Û §√—Èß·≈â« ‡ªìπμâπ
∫ÿ§§≈∑’Ë®–ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¥â§ß¡’‡æ’¬ß‡∑à“π’È ∫ÿ§§≈
ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ Ê πÕ°®“°π’È®–ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°‰¡à‰¥â
°“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√π’È „πªïÀπ÷Ëß„Àâ‡√’¬°‡æ’¬ß
§√—Èß‡¥’¬« √–À«à“ß‡¥◊Õπ‡¡…“¬π°—∫‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡ ·≈–‚¥¬ª°μ‘‡∑à“∑’Ë°√–∑”°—πÕ¬Ÿà
„π¢≥–π’È °Á°√–∑”„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π∑—Èß ‘Èπ πÕ°®“°∫“ß®—ßÀ«—¥∑’Ë¡’Õ”‡¿Õ¡“° Ê À√◊Õ
¡’Õ”‡¿Õ∑’ËÕ¬ŸàÀà“ß‰°≈¡“° Õ“®μâÕß∑”μ‘¥μàÕ°—π‰ª∂÷ß‡¥◊Õπæƒ…¿“§¡°Á‰¥â °“√∑’Ë
°”Àπ¥∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π‡æ√“–‡ªìπ°“√ –¥«° ¥â«¬‡ªìπƒ¥Ÿ·≈âß
–¥«°μàÕ°“√‡¥‘π∑“ß¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ·≈–‡ªìπ‡¥◊Õπ∑’Ë«à“ß‡«âπ®“°ƒ¥Ÿ°“≈∑”π“πÕ°®“°
π—Èπ¬—ß‡ªìπ√–¬–‡«≈“ªî¥¿“§°“√»÷°…“ –¥«°μàÕπ—°‡√’¬°π‘ ‘μπ—°»÷°…“∑’Ë‰ª‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ° ·μàÕ¬à“ß‰√°Á¥’ °“√μ√«®‡≈◊Õ°∑’Ë„Àâ°√–∑”‰¥â‡æ’¬ßªï≈–§√—Èßπ’È ∂â“¡’
§«“¡®”‡ªìπ √—∞¡πμ√’«à“°√–∑√«ß°≈“‚À¡Õ“®®– —Ëß„Àâ∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ° Õß§√—Èß
À√◊Õ “¡§√—Èß„πªï„¥°Á‰¥â)
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¡“μ√“ ÚÙ °“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√π—Èπ „Àâ
π“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°À¡“¬‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«â μ“¡¡“μ√“ Òˆ
¡“μ√“ Ò¯ ·≈– ¡“μ√“ Ò˘ ¡“μ√«®‡≈◊Õ° ∑—Èßπ’È„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–
·∫∫∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÚÙ ¡“μ√“π’È‡ªìπ‡æ’¬ß∫∑∫—≠≠—μ‘∑—Ë« Ê ‰ª °≈à“«§◊Õ ∫—≠≠—μ‘„Àâ
∑√“∫«à“Õ”π“®„π°“√ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°π—ÈπÕ¬Ÿà∑’Ëπ“¬Õ”‡¿Õ ºŸâÕ◊Ëπ·¡â®–¡’¬» Ÿß°«à“À√◊Õ
μ”·Àπàß Ÿß°«à“ °ÁÕÕ°À¡“¬‡√’¬°‰¡à‰¥â ‰¡à¡’º≈∫—ß§—∫μ“¡°ÆÀ¡“¬ πÕ°®“°π—Èπ°Á
∫—≠≠—μ‘«à“‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õßπ“¬Õ”‡¿Õ®–μâÕß®—¥°“√ÕÕ°À¡“¬‡√’¬° ‚¥¬„ÀâÕÕ°À¡“¬
‡√’¬°μ“¡∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ´÷ßË ®—¥∑”‰«â‡¡◊ÕË ¡’∫§ÿ §≈¡“≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“
Òˆ ¡“μ√“ Ò¯ À√◊Õ¡“μ√“ Ò˘ π—Ëπ‡Õß)
¡“μ√“ Úı ∑À“√°Õß‡°‘π‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥ªï„πæÿ∑∏»—°√“™„¥ μâÕß
‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ√—∫À¡“¬‡√’¬°∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë´÷Ëß‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õßμπ¿“¬„π
æÿ∑∏»—°√“™π—Èπ
∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ëæâπ®“°∞“π–°“√¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ ÒÙ (Û) À√◊Õ°“√ºàÕπº—π
μ“¡¡“μ√“ Ú˜ (Ú) ·≈–¡“μ√“ Ú˘ (Û) „πæÿ∑∏»—°√“™„¥ μâÕß‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ√—∫
À¡“¬‡√’¬° À√◊Õ‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬∫—≠™’‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡·μà°√≥’∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë´÷Ëß
‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õßμπ¿“¬„πæÿ∑∏»—°√“™π—Èπ
ºŸ„â ¥‰¡à “¡“√∂®–‰ª√—∫À¡“¬‡√’¬°¥â«¬μπ‡Õß‰¥â μâÕß„Àâ∫§ÿ §≈´÷ßË ∫√√≈ÿπμ‘ ¿‘ “«–
·≈–æÕ®–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‰ª√—∫À¡“¬‡√’¬°·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ·∑π„Àâ∂◊Õ«à“ºŸâπÈπ— À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Úı ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑∫—≠≠—μ‘‡√◊ËÕß«‘∏’°“√¡Õ∫À¡“¬‡√’¬°À√◊Õ àß
À¡“¬‡√’¬°∑’Ëπ“¬Õ”‡¿Õ‰¥âÕÕ°‡μ√’¬¡‰«âπ—Èπ„Àâ∂÷ß¡◊ÕºŸâ√—∫ ´÷Ëß·∫àßÕÕ°‰¥â‡ªìπ Û «‘∏’ §◊Õ
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Ò. °“√¡Õ∫À¡“¬‡√’¬°„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ ÚÒ ªï (Ú ªï∫√‘∫Ÿ√≥å)
Ú. °“√¡Õ∫À¡“¬‡√’¬°„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ëæâπ®“°∞“π–¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“ ÒÙ
(Û) À√◊Õ°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˜ (Ú) ·≈–¡“μ√“ Ú˘ (Û)
Û. °“√ àßÀ¡“¬‡√’¬°„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å¢÷Èπ‰ª ·μà¬—ß
‰¡à∂÷ß Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
«‘∏’∑’Ë Ò °“√¡Õ∫À¡“¬‡√’¬°„Àâ§π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ ÚÒ ªïπ—Èπ °ÆÀ¡“¬∫—ß§—∫
„Àâ‰ª√—∫À¡“¬‡√’¬°¥â«¬μπ‡Õß ≥ Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë´÷Ëß‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ ‡√‘Ë¡‰ª√—∫‰¥â
μ—Èß·μà‡¥◊Õπ¡°√“§¡∂÷ß ‘Èπ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õßªï∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“ ÚÒ ªï
«‘∏’∑’Ë Ú °“√¡Õ∫À¡“¬‡√’¬°„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π∑’æË πâ ®“°∞“π–¬°‡«âπμ“¡¡“μ√“
ÒÙ (Û) À√◊Õ°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˜ (Ú) ·≈– ¡“μ√“ Ú˘ (Û) π—Èπ °ÆÀ¡“¬
∫—ß§—∫„Àâμ«— μâÕß‰ª√—∫À¡“¬‡√’¬° À√◊Õ‡æ◊ÕË ®”Àπà“¬∫—≠™’‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡·μà°√≥’
¥â«¬μπ‡Õß ≥ Õ”‡¿Õ¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√ ‡√‘¡Ë ‰ª√—∫‰¥âμß—È ·μà«π— ∑’æË πâ ®“°∞“π–¥—ß°≈à“« ®π∂÷ß
‘Èπ‡¥◊Õπ∏—π«“§¡¢Õßªï∑’Ëæâπ®“°∞“π–‡™àππ—Èπ
°√≥’μ“¡¢âÕ Ò ·≈–¢âÕ Ú °ÆÀ¡“¬¬—ßºàÕπº—π„Àâ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‰¡à “¡“√∂®–‰ª
√—∫À¡“¬‡√’¬°¥â«¬μπ‡Õß‰¥â ‚¥¬„ÀâºŸâ´÷Ëß∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈–æÕ®–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‰ª√—∫À¡“¬
‡√’¬°·∑π ∂â“æâπ°”Àπ¥·≈â«μ—«‰¡à‰ª√—∫À¡“¬‡√’¬°¥â«¬μπ‡Õß ·≈–‰¡à®—¥„ÀâºŸâ·∑π‰ª
√—∫·∑π¥â«¬ ∂◊Õ«à“ºŸâπÈ—πÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ ÙÙ μâÕß√–«“ß‚∑…
ª√—∫‰¡à‡°‘π Û ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Û ‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èßª√—∫∑—Èß®” ·μà∂â“°àÕπ∑’Ë
‡®â“Àπâ“∑’Ë¬°‡√◊ËÕß¢÷Èπæ‘®“√≥“§«“¡º‘¥ ∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â¡“¢Õ√—∫À¡“¬‡√’¬°‡ ’¬°àÕπÕ“®
®–‡ªìπμ—«‰ª¢Õ√—∫À¡“¬‡√’¬°‡Õß À√◊Õ„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‰ª√—∫·∑πμπ √–«“ß‚∑…≈¥≈ß¡“
‡À≈◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π Ò ∫“∑ À√◊Õ®”§ÿ° ‰¡à‡°‘π Ò ‡¥◊Õπ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫ ”À√—∫
°√≥’∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥«à“ ç°àÕπ∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¬°‡√◊ËÕß¢÷Èπæ‘®“√≥“§«“¡º‘¥∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â
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“¬ß“π®‡√

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¡“¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡à À√◊Õ¡“¢Õ√—∫ À¡“¬
‡√’¬°∑’ËÕ”‡¿Õ¥â«¬μπ‡Õß À√◊Õ„Àâ∫ÿ§§≈´÷Ëß∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¡“·∑πμπ ·≈â«
·μà°√≥’é π—Èπ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡“¥â«¬μπ‡Õß‰¡à¡’ªí≠À“Õ–‰√ §ß àßμ—«„Àâæπ—°ß“π Õ∫ «π
¥”‡π‘π§¥’‰¥â ( ”À√—∫°√≥’∑’Ë„ÀâºŸâÕ◊Ëπ¡“·∑ππ—Èπ §ß®– àßμ—«ºŸâ·∑π„Àâæπ—°ß“π„Àâ
Õ∫ «π¥”‡π‘π§¥’‰¡à‰¥â ºŸâ‡¢’¬π‡¢â“„®«à“π“¬Õ”‡¿Õ§ßμâÕß√—∫§”√âÕß·≈– Õ∫ «π
ºŸâ·∑π„Àâ∑√“∫ “‡Àμÿ∑’Ë‡®â“μ—«¡“‰¡à‰¥â ·≈–™’È·®ß„Àâ‡®â“μ—«¡“· ¥ßμπ‚¥¬¥à«π‡¡◊ËÕ
“‡Àμÿ∑’Ë¡“¥â«¬μ—«‡Õß‰¡à‰¥âÀ¡¥‰ª)
Ú. °“√ àßÀ¡“¬‡√’¬°„Àâ§π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å¢÷Èπ‰ª ·μà¬—ß‰¡à∂÷ß Û
ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å ‡«âπ∫ÿ§§≈∑’æË πâ ®“°∞“π–¬°‡«âπÀ√◊ÕÀ¡¥‡ÀμÿºÕà πº—πμ“¡¡“μ√“ Úı («√√§
Õß) ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß∑“ß√“™°“√®–®—¥ àß„Àâ∂÷ß∑’ËÕ¬ŸàÕ—π‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâπ—Èπ
‚¥¬μ—«‰¡àμâÕß¡“√—∫À¡“¬‡√’¬°¥â«¬μπ‡Õß À√◊Õ®–‡√’¬°„Àâ¡“√—∫∑’ËÕ”‡¿Õ°Á‰¥â ∂â“∑“ß
√“™°“√‰¡à‰ª àßÀ√◊Õ‰ª·≈â« àß„Àâμ—«√—∫‰¡à‰¥â¥â«¬‡Àμÿ„¥ Ê °Á¥’π—Èπ ‰¡à¡’§«“¡º‘¥·μà
Õ¬à“ß„¥ ‡æ√“–‰¡à¡’∫∑°”Àπ¥‚∑…‰«â
«‘∏’°“√ àßÀ¡“¬¢Õß∑“ß√“™°“√‰¥â®—¥∑”À≈“¬Õ¬à“ßμà“ß°—π §◊Õ
Ò. „π‡¢μ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ´÷Ëß‰¡à¡’°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π „Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ëμ”√«®‡ªìπ
ºŸâπ”À¡“¬‡√’¬°‰ª àß
Ú. „π‡¢μ°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ´÷Ëß¡’°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π „Àâ°”π—π ºŸâ„À≠à∫â“π‡ªìπ
ºŸâ àßÀ¡“¬‡√’¬°
Û. „π‡¢μ‡∑»∫“≈πÕ°®“°°√ÿß‡∑æ¡À“π§√‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß‡∑»∫“≈‡ªìπºŸâ àß
À¡“¬‡√’ ¬ ° à « ππÕ°‡¢μ‡∑»∫“≈§ß„Àâ °”π— π ºŸâ „ À≠à ∫â “ π‰ª à ß ‡™à π ‡¥’ ¬ «°— ∫
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
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“¬ß“π®‡√ 176

¡“μ√“ Úˆ „π‡¥◊Õπμÿ≈“§¡∑ÿ°ªï „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ®—¥°“√ª√–°“»„Àâ∑À“√
°Õß‡°‘π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ¬à“ß‡¢â“¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥ªï„πæÿ∑∏»—°√“™π—Èπ ‰ª· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ√—∫À¡“¬‡√’¬°∑’Ë
Õ”‡¿Õμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“μ√“ Úı
ª√–°“»‡™àπ«à“π’È„Àâπ“¬Õ”‡¿Õªî¥‰«â ≥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ ·≈– ≥ ∑’Ë‡ªî¥‡º¬μ“¡
™ÿ¡πÿ¡™π„π∑âÕß∑’πË π—È °—∫„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ ßà ª√–°“»„Àâ°”π—πºŸ„â À≠à∫“â π‡æ◊ÕË π”‰ª·®âß„Àâ
√“…Æ√„π∑âÕß∑’Ë¢Õßμπ∑√“∫¥â«¬
(Õ∏‘∫“¬ ¡.Úˆ °“√ª√–°“»μ“¡¡“μ√“π’È¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬·≈–«‘∏’ªØ‘∫—μ‘
∑”πÕß‡¥’¬«°—∫°“√ª√–°“»μ“¡¡“μ√“ Ò˜)
¡“μ√“ Ú˜ ∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß∂Ÿ°‡√’¬°μâÕß¡“„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡°”Àπ¥À¡“¬π—Èπ ‚¥¬π”„∫ ”§—≠∑À“√°Õß‡°‘π ∫—μ√ª√–®”μ—«
ª√–™“™π ·≈–ª√–°“»π’¬∫—μ√ À√◊ÕÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“¡“· ¥ß¥â«¬ ∂â“‰¡à¡“À√◊Õ¡“
·μà‰¡à‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° À√◊Õ‰¡àÕ¬Ÿà®π°«à“°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â«‡ √Á® „Àâ∂◊Õ«à“∑À“√
°Õß‡°‘ππ—ÈπÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π‰¡à¡“ „Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
‡«âπ·μà
(Ò) ¢â“√“™°“√´÷Ëß‰¥â√—∫§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‚¥¬ªí®®ÿ∫—π∑—π¥à«π„Àâ‰ª
√“™°“√Õ—π ”§—≠¬‘Ëß À√◊Õ‰ª√“™°“√μà“ßª√–‡∑»‚¥¬§” —Ëß¢Õß‡®â“°√–∑√«ß
(Ú) π—°‡√’¬π´÷ßË ÕÕ°‰ª»÷°…“«‘™“ ≥ μà“ßª√–‡∑» μ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Û) ¢â “ √“™°“√À√◊ Õ ºŸâ ª Ø‘ ∫— μ‘ ß “π„π ∂“π∑’Ë √ “™°“√À√◊ Õ ‚√ßß“πÕ◊Ë π „¥
„π√–À«à“ß∑’¡Ë °’ “√√∫À√◊Õ°“√ ß§√“¡ Õ—π‡ªìπÕÿª°√≥å„π°“√√∫À√◊Õ°“√ ß§√“¡ ·≈–
Õ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
(Ù) ∫ÿ§§≈´÷Ëß°”≈—ßªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—∫Àπà«¬∑À“√„π√“™°“√ π“¡
(ı) ‡°‘¥‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬
(ˆ) ‰ª‡¢â“μ√«®‡≈◊Õ°∑’ËÕ◊Ëπ
(˜) ªÉ«¬‰¡à “¡“√∂®–¡“‰¥â ‚¥¬„Àâ∫ÿ§§≈´÷Ëß∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¡“
·®âßμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π«—πμ√«®‡≈◊Õ°
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177 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°√≥’ (Ò) (Ú) (Û) À√◊Õ (Ù) μâÕß‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π‡©æ“–§√“«®“°√—∞¡πμ√’
«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ À√◊ÕºŸâ´÷Ëß√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬¡Õ∫À¡“¬
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ú˜ ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑∫—ß§—∫„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬°
·≈â«μâÕß‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡°”Àπ¥„πÀ¡“¬‡√’¬°π—Èπ ·≈–μâÕßπ”„∫ ”§—≠
∑À“√°Õß‡°‘π ∫—μ√ª√–®”μ—«ª√–™“™π ·≈–ª√–°“»π’¬∫—μ√ À√◊ÕÀ≈—°∞“π°“√»÷°…“
«‘™“μà“ß Ê ‰ª· ¥ß¥â«¬ ·μà°“√∫—ß§—∫„π‡√◊ËÕß„Àâπ”À≈—°∞“π‰ª¥â«¬π—Èπ‰¡à„™à‡√◊ËÕß
”§—≠ ∂÷ß·¡â‰¡àπ”‰ª¥â«¬°Á‰¡à¡’§«“¡º‘¥·μàÕ¬à“ß„¥ πÕ°®“°∂Ÿ°μ—¥ ‘∑∏‘‡√◊ËÕß°“√≈¥
À¬àÕπ‡«≈“√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√‡∑à“π—Èπ ‡√◊ËÕß ”§—≠°Á§◊Õ«à“μ—«μâÕß‰ª‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡°”Àπ¥„πÀ¡“¬‡√’¬°π—Èπ ∂â“‰¡à‰ª∂◊Õ«à“À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π¡’§«“¡º‘¥
μ“¡¡“μ√“ Ùı μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Û ªï ·≈–¡’·μà‚∑…®”Õ¬à“ß‡¥’¬« ‰¡à¡’
‚∑…ª√—∫¥â«¬
Õ¬à“ß‰√°Á¥’ ¡“μ√“π’È°Á¬—ß¬°‡«âπ„Àâ∫ÿ§§≈ ˜ ª√–‡¿∑∑’Ë‰¡à‰ª‡¢â“°“√μ√«®
‡≈◊Õ°·≈â« ‰¡à∂◊Õ«à“À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π §◊Õ
Ò. ¢â“√“™°“√∑’Ë‰¥â√—∫§” —Ëß¢ÕßºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“‚¥¬ªí®®ÿ∫—π∑—π¥à«π„Àâ‰ª√“™°“√
Õ—π ”§—≠¬‘Ëß ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß√“™°“√¿“¬„πª√–‡∑»´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠¡“° πÕ°®“°π—ÈπÕ“®
‡ªìπ¢â“√“™°“√´÷ËßμâÕß‰ª√“™°“√μà“ßª√–‡∑»‚¥¬§” —Ëß¢Õß‡®â“°√–∑√«ß ∫ÿ§§≈
ª√–‡¿∑π’È∑’Ë‰¡à‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μâÕß‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π®“°°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
‡©æ“–§√“«
Ú. π—°‡√’¬π∑’ËÕÕ°‰ª»÷°…“«‘™“ ≥ μà“ßª√–‡∑» ´÷ËßμâÕß‡¢â“≈—°…≥–μ“¡∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ò ¥—ßπ’È §◊Õ
(Ò) μâÕß‡ªìππ—°‡√’¬π´÷ËßÕÕ°‰ª»÷°…“«‘™“ ≥ μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬Õ¬Ÿà„π
§«“¡ª°§√Õß∑—ÈßΩÉ“¬«‘™“°“√·≈–§«“¡ª√–æƒμ‘¢ÕßºŸâ¥Ÿ·≈π—°‡√’¬π‰∑¬¢Õß√—∞∫“≈
‰∑¬ ”À√—∫ª√–‡∑»π—Èπ Ê ´÷Ëß‚¥¬ª°μ‘ °.æ. ‡ªìπ‡®â“Àπâ“∑’Ë„π‡√◊ËÕßπ’È «‘∏’°“√¢ÕºàÕπº—π
°.æ. ®–·®âßμàÕ°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬ ‡¡◊ËÕ°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‡ÀÁπ«à“§«√ºàÕπº—π„Àâ
°Á®–·®âß„Àâº«Ÿâ “à √“™°“√®—ßÀ«—¥Õ—π‡ªìπ¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√¢ÕßºŸπâ π—È ¥”‡π‘π°“√ºàÕπº—π„ÀâμÕà ‰ª
กรมจเรทหารบก

185

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 178
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

(Ú) ∂â“‰¡à„™àπ—°‡√’¬πμ“¡ (Ò) °ÁÕ“®‡ªìππ—°‡√’¬π´÷ËßÕÕ°‰ª»÷°…“«‘™“ ≥
μà“ßª√–‡∑» ‚¥¬∑ÿπ «à πμ—« ·≈–‰¡àÕ¬Ÿ„à π§«“¡¥Ÿ·≈¢ÕßºŸ¥â ·Ÿ ≈π—°‡√’¬π‰∑¬„πμà“ßª√–‡∑»
°“√¢ÕºàÕπº—πμ“¡ (Ú) π’ÈμâÕß¢ÕºàÕπº—π®“°∑“ßÕ”‡¿Õ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√·≈â« π“¬
Õ”‡¿Õ®–¥”‡π‘π‡√◊ËÕßμàÕ‰ª®π∂÷ßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâ —ËßºàÕπº—π„Àâ (§” —Ëß
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬∑’Ë ˘Ù/ÚıÒ˜ ≈ß Û ∏.§. ÚıÒ˜)
Û. ‡ªìπ¢â“√“™°“√À√◊ÕºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π„π ∂“π∑’Ë√“™°“√À√◊Õ‚√ßß“π ´÷Ëßº≈‘μ ‘Ëß
Õÿª°√≥å„π°“√√∫À√◊Õ°“√ ß§√“¡ ·≈–Õ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
§”«à“Õ¬Ÿà„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡π’È ‰¡à®”‡ªìπμâÕß‡ªìπÀπà«¬ß“π¢Õß
°√–∑√«ß°≈“‚À¡‚¥¬μ√ß°Á‰¥â ‡™àπ Õ“®‡ªìπ‚√ßß“π∂≈ÿß‡À≈Á°¢Õß ‡Õ°™π ∂â“‰¡à‡°‘¥
ß§√“¡‡®â“¢Õß°Á§ß¥”‡π‘π°‘®°“√¢Õßμπ‰ª‚¥¬‡Õ°‡∑» ·μà∂â“‡°‘¥ ß§√“¡ °√–∑√«ß
°≈“‚À¡Õ“®‡¢â“§«∫§ÿ¡„Àâº≈‘μ‡À≈Á°„Àâ°—∫∑“ß√“™°“√∑À“√‡æ◊ËÕ„™â∑”Õ“«ÿ∏ Õ¬à“ßπ’È°Á
¢ÕºàÕπº—π„Àâ§πß“ππ—Èπ‰¥â ·≈–°√–∑√«ß°≈“‚À¡μâÕß·®âßμàÕ°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬„Àâ
—ËßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâπ—Èπ¥”‡π‘π°“√ºàÕπº—π„Àâ
Ù. ‡ªìπ∫ÿ§§≈´÷Ëß°”≈—ßªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—∫Àπà«¬∑À“√„π√“™°“√ π“¡ ‡™àπ ‡¡◊ËÕ
ß§√“¡§√—Èß°àÕπ Ê ∑“ß√“™°“√‰¥â‡°≥±å√∂¬πμå∫√√∑ÿ°¢Õß‡Õ°™π‰ª„™â„π√“™°“√
∑À“√æ√âÕ¡∑—Èß§π¢—∫√∂¥â«¬ §π¢—∫√∂°Á‰¥â™◊ËÕ«à“‡ªìπ∫ÿ§§≈´÷Ëß°”≈—ßªØ‘∫—μ‘ß“π√à«¡°—∫
Àπà«¬∑À“√„π√“™°“√ π“¡Õ¬Ÿà·≈â« °Á¢ÕºàÕπº—π‰¥â ‚¥¬°√–∑√«ß°≈“‚À¡μâÕß·®âß
μàÕ°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬„Àâ¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª
ı. ‡°‘¥‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬ ´÷Ëß‡ªìπ§”°«â“ß ·≈â«·μà¢âÕ‡∑Á®®√‘ßÀ√◊Õ‡Àμÿ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
‚¥¬ª°μ‘‡ªìπ‡Àμÿ°“√≥å∑‡’Ë °‘¥¢÷πÈ ‚¥¬·¡â®–‰¥â√–¡—¥√–«—ß·≈â«°ÁÀ≈’°‡≈’¬Ë ß‰¡à‰¥â ‡™àπ ∑À“√
°Õß‡°‘π‡¥‘π∑“ß‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° ·μà√∂§«Ë”À√◊Õ‡√◊Õ≈à¡‡ ’¬°≈“ß∑“ß ‰ª‡¢â“
√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¡à‰¥â Õ¬à“ßπ’È°Á‰¡à∂◊Õ«à“À≈’°‡≈’Ë¬ß ¢—¥¢◊π ·μà°“√∑’Ë®–∑√“∫«à“‡ªìπ
‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬π—Èπ®–∑√“∫‰¥âμàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â∑”°“√ Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß·≈â« ¥—ßπ—Èπ®÷ß‰¡à¡’°“√
ºàÕπº—π≈à«ßÀπâ“ ”À√—∫°√≥’π’È
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ˆ. ‰ª‡¢â“μ√«®‡≈◊Õ°∑’ËÕ◊Ëπ ´÷ËßμâÕß‡¢â“≈—°…≥–μ“¡∑’Ë∫—≠≠—μ‘‰«â„π¡“μ√“ ÛÚ ´÷Ëß
®–‰¥â°≈à“«∂÷ßμàÕ‰ª‡¡◊ËÕ∂÷ß¡“μ√“π—Èπ
˜. ªÉ«¬‰¡à “¡“√∂®–‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡®Á∫ªÉ«¬®π
‰¡à “¡“√∂‡¥‘π∑“ß‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¥â ‰¡à„™à«à“‡®Á∫∑âÕß ª«¥À—«‡≈Á° Ê πâÕ¬ Ê
æÕ‰ª‰¥â·μà‰¡à‰ª °“√ªÉ«¬π’È®–ªÉ«¬‡ªìπÕ–‰√°Á‰¥â ‡™àπ ‡ªìπ‰¢âÀπ—°≈ÿ°‰¡à¢÷Èπ À√◊Õ¢“À—°
‡¥‘π‰¡à‰¥â ·μà°“√‡®Á∫ªÉ«¬∑’Ë®–‰¡à‡ªìπ°“√À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊ππ—Èπ®–μâÕß¡’ºŸâ∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–
·≈â«·≈–æÕ®–‡™◊ÕË ∂◊Õ‰¥â‰ª·®âßμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π«—π∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°¥â«¬
·≈–‡¡◊ËÕ‡ √Á®°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â« π“¬Õ”‡¿Õ®–∑”°“√ Õ∫ «πÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß«à“ªÉ«¬®π
‰¡à “¡“√∂‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰¥â®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à ∂â“®√‘ß°Á‰¡à‡ªìπ°“√À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π
¢âÕ∑’Ë§«√ —ß‡°μ°Á§◊Õ °“√‡®Á∫ªÉ«¬π’È∂â“μ—«ºŸâªÉ«¬‰¡à√Ÿâ ÷°μ—« ‡™àπ ªÉ«¬¡“°®π‰¡à
‰¥â μ‘ ‰¡à‰¥â®—¥§π‰ª·®âßμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π«—πμ√«®‡≈◊Õ° À√◊ÕÀ“§π‰ª
·®âß·∑π‰¡à‰¥â‡æ√“–‰¡à¡„’ §√√—∫∏ÿ√–„Àâ Õ¬à“ßπ’°È ÕÁ “®‡¢â“≈—°…≥–‡ªìπ‡Àμÿ ¥ÿ «‘ ¬— μ“¡ (ı)
‰¥â)
À¡«¥ ı
°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√
¡“μ√“ Ú¯ „Àâ √— ∞ ¡πμ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥ºŸâ ¥”√ßμ”·Àπà ß
‡∑’¬∫‰¥â‰¡àμË”°«à“ ºŸâ∫—≠™“°“√°Õßæ≈ ‡ªìπºŸâ¡’Õ”π“®·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√μ√«®
‡≈◊Õ°·≈–§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ú¯ „π¡“μ√“π’È„Àâ√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ªìπºŸâ
°”Àπ¥ºŸâ¥”√ßμ”·Àπàß‰¡àμË”°«à“ºŸâ∫—≠™“°“√°Õßæ≈ ªí®®ÿ∫—π°”Àπ¥„Àâ·¡à∑—æ¿“§
‡ªì π ºŸâ ¡’ Õ”π“®·μà ß μ—È ß §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊ Õ °·≈–§≥–°√√¡°“√™—È π Ÿ ß ¿“¬„π
°Õß∑—æ¢Õßμπ)
¡“μ√“ Ú¯ ∑«‘ „Àâº´Ÿâ ß÷Ë √—∞¡πμ√’«“à °“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥μ“¡¡“μ√“
Ú¯ ·μàßμ—Èß §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°¢÷Èπ„π∑âÕß∑’Ë·μà≈–®—ßÀ«—¥‡æ◊ËÕ∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
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∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‚¥¬„Àâª√–°Õ∫¥â«¬π“¬∑À“√
≠
— ≠“∫—μ√´÷ßË ¡’¬»‰¡àμË”°«à“æ—π‚∑Àπ÷ßË §π ‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ π“¬∑À“√ ≠
— ≠“∫—μ√
´÷Ëß¡’¬»À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“‰¡à Ÿß°«à“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à‡°‘π Õß§π — ¥’®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ
·∑πÀπ÷Ëß§π ´÷Ëß¡‘‰¥âª√–®”Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥∑’Ëμ√«®‡≈◊Õ°π—Èπ ·≈–π“¬∑À“√
—≠≠“∫—μ√ ´÷Ëß‡ªìπºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ·ºπªí®®ÿ∫—π™—Èπ Ò “¢“‡«™°√√¡ Àπ÷Ëß§π
À√◊ÕÀ≈“¬§π‡ªìπ°√√¡°“√ ∂â“‰¡àÕ“®·μàßμ—Èßπ“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√´÷Ëß‡ªìπºŸâª√–°Õ∫
‚√§»‘≈ª–¥—ß°≈à“«‡ªìπ°√√¡°“√‰¥â °Á‰¥â·μàßμ—ÈßºŸâÕ◊Ëπ´÷Ëß‡ªìπºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ·ºπ
ªí®®ÿ∫—π™—Èπ Ò “¢“‡«™°√√¡·∑π
Àπâ“∑’¢Ë Õß°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈–«‘∏°’ “√μ√«®‡≈◊Õ° „Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡À≈—°‡°≥±å
·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘ ∫“¬ ¡.Ú¯ ∑«‘ „π¡“μ√“π’ÈπÕ°®“°°”Àπ¥„ÀâºŸâ´÷Ëß√—∞¡πμ√’«à“°“√
°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥ ·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π·μà≈–®—ßÀ«—¥·≈â« ¬—ß¡’
°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Û˜ (æ.». ÚıÒˆ) ·°â‰¢‡æ‘¡Ë ‡μ‘¡‚¥¬°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ù˜ (æ.».
ÚıÒ¯) °”Àπ¥Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°‚¥¬·¬°Àπâ“∑’Ë°—π
°√–∑”¥—ßπ’È
Ò. ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°·μàßμ—Èß®“°π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√¬»‰¡àμË”
°«à“æ—π‚∑ ¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
Ò.Ò Õ”π«¬°“√·≈–§«∫§ÿ¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„Àâ¥”‡π‘π‰ª¥â«¬§«“¡‡√’¬∫√âÕ¬
Ò.Ú ÕÕ°‡ ’¬ß™’È¢“¥„π°√≥’∑’Ë‡ªìπªí≠À“„π∑“ßªØ‘∫—μ‘ ‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√
μ√«®‡≈◊Õ°‰¡àÕ“®μ°≈ß°—π‚¥¬‡ ’¬ß¢â“ß¡“°‰¥â
Ò.Û μ√«® Õ∫°“√ª≈àÕ¬∑À“√°Õß‡°‘πæ√âÕ¡°—∫¡Õ∫„∫√—∫√Õßº≈°“√
μ√«®‡≈◊Õ°œ ·∫∫ ¥.ÙÛ „Àâ∑À“√°Õß‡°‘π√—∫‰ª‡ªìπÀ≈—°∞“π
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจั
ดหา
§Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ú. °√√¡°“√π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√ ·μàßμ—Èß®“°π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√´÷Ëß¡’¬»
À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“‰¡à Ÿß°«à“ª√–∏“π°√√¡°“√‰¡à‡°‘π Õß§π ( ”À√—∫„π°“√μ√«®‡≈◊Õ°
π—πÈ ·∫àß°√√¡°“√π“¬∑À“√ ≠
— ≠“∫—μ√ÕÕ°‡ªìπ Ú π“¬ §◊Õ π“¬∑À“√ ≠
— ≠“∫—μ√§π∑’Ë
Ò ª√–®”‚μä–∑’Ë Ò °—∫π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√§π∑’Ë Ú ª√–®”‚μä–∑’Ë Û) ¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
Ú.Ò π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√§π∑’Ë Ò ¡’Àπâ“∑’Ë
Ú.Ò.Ò ‡√’¬°™◊ËÕ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°
Ú.Ò.Ú ®—¥¥Ÿ·≈∑À“√°Õß‡°‘π´÷ßË μ√«®‡≈◊Õ°·≈â«„Àâ√«¡Õ¬Ÿ‡à ªìπ®”æ«°
Ú.Ò.Û ªÑÕß°—π¡‘„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëßμ√«®‡≈◊Õ°·≈â«ª–ªπ°—∫∑À“√
°Õß‡°‘π´÷Ëß¬—ß‰¡à‰¥âμ√«®‡≈◊Õ°
Ú.Ò.Ù √—∫∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°”Àπ¥„Àâ‡¢â“
°Õßª√–®”°“√‡æ◊ËÕπ”¢÷Èπ∑–‡∫’¬πÀ√◊Õπ”μ—« àßπ“¬Õ”‡¿Õ‡æ◊ËÕÕÕ°À¡“¬π—¥
Ú.Ú π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√§π∑’Ë Ú ¡’Àπâ“∑’Ë
Ú.Ú.Ò «—¥¢π“¥ («—¥∑—Èß¢π“¥ Ÿß·≈–¢π“¥√Õ∫μ—«)
«‘∏’«—¥¢π“¥ Ÿß„Àâ¬◊πμ—Èßμ—«μ√ß âπ‡∑â“™‘¥°—π „Àâ«—¥μ—Èß·μà
—π‡∑â“®π ÿ¥»’√…–
«‘∏’«—¥¢π“¥√Õ∫μ—« „Àâ§≈âÕß·∂∫‡¡μ√√Õ∫μ—«„Àâ√‘¡≈à“ß¢Õß
·∂∫‰¥â√–¥—∫√“«π¡‚¥¬√Õ∫ «—¥‡¡◊ËÕÀ“¬„®ÕÕ°‡μÁ¡∑’Ë Ò §√—Èß ·≈–À“¬„®‡¢â“‡μÁ¡∑’Ë Ò
§√—Èß
Û. °√√¡°“√ — ¥’®—ßÀ«—¥¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
Û.Ò ∫—π∑÷°º≈°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π∫—≠™’‡√’¬°œ (·∫∫ ¥.Òˆ)
Û.Ú √—∫‡√◊ËÕß√“«√âÕß¢Õ„π‡Àμÿμà“ß Ê ´÷Ëßπ“¬Õ”‡¿Õ‰¥â Õ∫ «π·≈â«
Û.Û ·∫àß§π‡ªìπ®”æ«°„π„∫√—∫√Õßº≈°“√μ√«®‡≈◊Õ° (·∫∫ ¥.ÙÛ)
Û.Ù ‡μ√’¬¡∑” ≈“°·≈–∫—π∑÷°º≈°“√®—∫ ≈“°
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◊Õ่ม°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 182
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Û.ı √«∫√«¡ ≈“°∑’Ë®—∫·≈â«‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
Û.ˆ μ√«® Õ∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–∑”∫—≠™’§π∑’Ë àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√
Ù. °√√¡°“√´÷Ëß‡ªìπºŸâª√–°Õ∫‚√§»‘≈ª– ·ºπªí®®ÿ∫—π™—Èπ Ò “¢“‡«™°√√¡
¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßπ’È
Ù.Ò μ√«®√à“ß°“¬ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°
Ù.Ú ÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ·°à§π®”æ«°∑’Ë Û ·≈–§π®”æ«°∑’Ë Ù
Ù.Û §«∫§ÿ¡°“√®—∫ ≈“°
„π°“√μ√«®√à“ß°“¬„Àâ§≥–°√√¡°“√·∫àß§π∑’‰Ë ¥âμ√«®‡≈◊Õ°ÕÕ°‡ªìπ
Ù ®”æ«° §◊Õ
®”æ«°∑’Ë Ò ‰¥â·°à §π´÷Ëß¡’√à“ß°“¬ ¡∫Ÿ√≥å¥’ ‰¡à¡’Õ«—¬«–æ‘°“√À√◊Õ
º‘¥ à«π·μàÕ¬à“ß„¥
®”æ«°∑’Ë Ú ‰¥â·°à §π´÷Ëß¡’√à“ß°“¬∑’Ë‡ÀÁπ‰¥â™—¥«à“‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¥’‡À¡◊Õπ
§π®”æ«°∑’Ë Ò ·μà‰¡à∂÷ß∑ÿææ≈¿“æ
®”æ«°∑’Ë Û ‰¥â·°à §π´÷Ëß¡’√à“ß°“¬¬—ß‰¡à·¢Áß·√ßæÕ∑’Ë®–√—∫√“™°“√
∑À“√„π¢≥–π—Èπ‰¥â ‡æ√“–ªÉ«¬´÷Ëß®–∫”∫—¥„ÀâÀ“¬¿“¬„π°”Àπ¥ Û «—π‰¡à‰¥â
®”æ«°∑’Ë Ù ‰¥â·°à §πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ¡’‚√§∑’Ë‰¡à “¡“√∂®–√—∫
√“™°“√∑À“√‰¥âμ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Ù (æ.». ÚıÙ) ∑’ËÕÕ°μ“¡¡“μ√“ ÙÒ
°“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß°√√¡°“√„πÀπâ“∑’Ëμà“ß Ê π’È ∫“ßÀπâ“∑’Ë°√√¡°“√‰¡à‰¥â
°√–∑”¥â « ¬μπ‡Õß ·μà ‰ ¥â „ Àâ ‡ ®â “ Àπâ “ ∑’Ë ¢ Õßμπ‡ªì π ºŸâ ° √–∑” ·μà μâ Õ ßÕ¬Ÿà „ π§«“¡
√—∫º‘¥™Õ∫¢Õßμ—«°√√¡°“√π—Èπ Ê πÕ°®“°°√√¡°“√„πÀπâ“∑’Ë·æ∑¬å´÷ËßμâÕß∑”°“√
μ√«®√à“ß°“¬ºŸ‡â ¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°¥â«¬μπ‡Õß®–„ÀâºÕŸâ π◊Ë ∑”·∑π‰¡à‰¥â‡æ√“–‰¡à„™à·æ∑¬å
§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°´÷Ëß®–μâÕß‰ª∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡®—ßÀ«—¥μà“ß Ê π—Èπ
∂â“ºŸâ´÷Ëß√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥μ“¡¡“μ√“ Ú¯ ‡ÀÁπ«à“ ®—ßÀ«—¥„¥¡’
∑À“√°Õß‡°‘π®”π«π¡“° À√◊Õ¡’°“√·∫àßæ◊πÈ ∑’ÕË Õ°‡ªìπÕ”‡¿ÕÀ√◊Õ°‘ßË Õ”‡¿Õ®”π«π¡“°
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ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°Á “¡“√∂·μàßμ—Èß°√√¡°“√À≈“¬™ÿ¥‰¥â‚¥¬·¬° §≥–°√√¡°“√‡ªìπ§≥–∑’Ë Ò, Ú À√◊Õ
Û μ“¡≈”¥—∫
≈”¥—∫¢—Èπ¢Õß°“√∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
Ò. „π«—πμ√«®‡≈◊Õ°π—Èπ‡¡◊ËÕ∂÷ß°”Àπ¥‡«≈“∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°´÷Ëß‚¥¬ª°μ‘®–
‡√‘Ë¡∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡«≈“ ˜. π. ‚¥¬‡®â“Àπâ“∑’Ë — ¥’Õ”‡¿Õ®–‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π
´÷Ëß‰¥â¡“· ¥ßμπ‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„Àâ¡“‡¢â“·∂«√«¡Õ¬Ÿà ≥ μ”∫≈¢Õßμπμ“¡∑’Ë
‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â°”Àπ¥‰«â ‡ √Á®·≈â«ª√–∏“π°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®–π”‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–§≥–
°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑—Èß§≥–‡¢â“·∂«Àπâ“‡ “∏ß‡æ◊ËÕ‡™‘≠∏ß™“μ‘¢÷Èπ Ÿà¬Õ¥‡ “ ‡ √Á®·≈â«
ª√–∏“πÕà“π “√¢ÕßºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∑À“√ Ÿß ÿ¥·≈–°≈à“«„Àâ‚Õ«“∑μàÕ∑À“√°Õß
‡°‘π∑’Ë¡“‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° À≈—ß®“°π—Èπ°√√¡°“√ — ¥’®—ßÀ«—¥°Á®–™’È·®ß¢—ÈπμÕπ
°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈–™’È·®ß ‘∑∏‘μà“ß Ê ´÷Ëß∑À“√°Õß‡°‘π§«√‰¥â√—∫ ‡ √Á®·≈â«‡®â“Àπâ“∑’Ë
¢Õßπ“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√§π∑’Ë Ò ´÷Ëßª√–®”Õ¬Ÿà∑’Ë‚μä–‡√’¬°™◊ËÕ (‚μä–∑’Ë Ò) °Á®–μ√«® Õ∫
«à“ μ”∫≈„¥¡’∑À“√°Õß‡°‘π¡“¡“°æÕ ¡§«√·≈â«°Á®–∑”°“√‡√’¬°™◊ËÕμ”∫≈π—Èπ‡ªìπ
Õ—π¥—∫·√° ‡¡◊ËÕ®–‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘πμ”∫≈„¥ ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–·®âß„Àâ∑À“√°Õß‡°‘πμ”∫≈
π—Èπ‡μ√’¬¡À≈—°∞“πμà“ß Ê „Àâæ√âÕ¡∑’Ë®–„Àâ‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥âμ√«® Õ∫ æ√âÕ¡°—∫„Àâ∑À“√
°Õß‡°‘πμ”∫≈π—Èπ∑ÿ°§π∂Õ¥√Õß‡∑â“·≈–∂ÿß‡∑â“ Ω“°°—∫≠“μ‘À√◊Õ‡æ◊ËÕπ‰«â ‡ √Á®·≈â«°Á
®–∑”°“√‡√’¬°™◊ËÕ‚¥¬„™â∫—≠™’‡√’¬°œ (·∫∫ ¥.Òˆ) À√◊Õ„∫√—∫√Õßº≈°“√μ√«®‡≈◊Õ°
(·∫∫ ¥.ÙÛ)
Ò.Ò ‡¡◊ËÕ‚μä–∑’Ë Ò ∑”°“√‡√’¬°™◊ËÕ·≈–∫—π∑÷°À≈—°∞“π‡Õ° “√‡√’¬∫√âÕ¬·≈â«
°Á®–¡Õ∫ À≈—°∞“π„Àâ∑À“√°Õß‡°‘ππ”‰ª¡Õ∫„Àâ°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°´÷ßË ª√–®”Õ¬Ÿ‚à μä–∑’Ë
Ú ‡æ◊ËÕμ√«®√à“ß°“¬
Ò.Ú ‚μä–∑’Ë Ú ‡¡◊ËÕ∑À“√°Õß‡°‘ππ”À≈—°∞“π¡“¡Õ∫„Àâ·≈â« ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–
„Àâ∂Õ¥‡ ◊ÈÕ∑—Èß™—ÈππÕ°·≈–™—Èπ„πÕÕ° À“°ºŸâ„¥ «¡°“ß‡°ß¢“¬“« °Á„Àâæ—∫¢“°“ß‡°ß¢÷Èπ
‡Àπ◊Õ‡¢à“ ‡æ◊ËÕ„Àâ°√√¡°“√·æ∑¬åμ√«®‰¥âÕ¬à“ß –¥«°·≈–∂’Ë∂â«π ‡ √Á®·≈â«‡√’¬°™◊ËÕ
กรมจเรทหารบก
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§Ÿการตรวจการจั
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 184
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

ºŸâ∑’Ë¡“·≈â«„Àâ°√√¡°“√·æ∑¬å∑”°“√μ√«®√à“ß°“¬ ºŸâ∑’Ëºà“π°“√μ√«®√à“ß°“¬·≈â«π’È
°√√¡°“√®–·∫àßÕÕ°‡ªìπ Ù ®”æ«° §◊Õ
®”æ«°∑’Ë Ò ‰¥â·°à §π∑’Ë¡’√à“ß°“¬ ¡∫Ÿ√≥å¥’ ‰¡à¡’Õ«—¬«–æ‘°“√ À√◊Õº‘¥ à«π·μà
Õ¬à“ß„¥ ´÷Ëß™“«∫â“π¡—°‡√’¬°«à“ ç¥’ Òé „π™—Èππ’È¬—ß‰¡à‡°’Ë¬«°—∫¢π“¥ ŸßÀ√◊Õ¢π“¥√Õ∫μ—«
§π®”æ«°∑’Ë Ò π’È Õ“®®–‡ªìπ§π¡’¢π“¥μË”À√◊Õ‡≈Á°®π‰¡à‰¥â¢π“¥ À√◊Õ¡’¢π“¥ ŸßÀ√◊Õ
„À≠à‡∑à“„¥°Á‰¥â‰¡à®”°—¥
®”æ«°∑’Ë Ú ‰¥â·°à §π´÷ßË ¡’√“à ß°“¬∑’‡Ë ÀÁπ‰¥â™¥— «à“‰¡à ¡∫Ÿ√≥å¥‡’ À¡◊Õπ§π®”æ«°∑’Ë
Ò ·μà‰¡à∂÷ß∑ÿææ≈¿“æ ∫ÿ§§≈∑’Ë®–‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ú π’È¡Õß‡ÀÁπ‰¥â™—¥¥â«¬μ“‡ª≈à“
·≈–Õ“°“√∑’Ë‰¡à ¡∫Ÿ√≥åπ’È®–μâÕßμ√ß°—∫∑’Ë‰¥â∫—≠≠—μ‘‰«â„π°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û˜
(æ.». ÚıÒˆ) ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚¥¬°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù˜ (æ.». ÚıÒ¯) Õ“°“√‰¡à
¡∫Ÿ√≥åÀ√◊Õº‘¥ª°μ‘Õ¬à“ßÕ◊Ëπ®–∂◊Õ«à“‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ú ‰¡à‰¥â
®”æ«°∑’Ë Û ‰¥â·°à §π´÷Ëß¡’√à“ß°“¬¬—ß‰¡à·¢Áß·√ßæÕ∑’Ë®–√—∫√“™°“√∑À“√„π
¢≥–π—Èπ‰¥â‡æ√“–ªÉ«¬ ´÷Ëß®–∫”∫—¥„ÀâÀ“¬„π°”Àπ¥ Û «—π‰¡à‰¥â ¢âÕ∑’ËμâÕßæ‘®“√≥“
¢—Èπ·√°¢Õß∫ÿ§§≈®”æ«°π’È§◊ÕμâÕß‡ªìπ§π∑’Ë√à“ß°“¬¬—ß‰¡à·¢Áß·√ßæÕ ·≈–°“√‰¡à·¢Áß
·√ßπ—πÈ μâÕß‡π◊ÕË ß¡“®“°Õ“°“√‡®Á∫ªÉ«¬·≈–®–√—°…“„Àâ·¢Áß·√ß¿“¬„π Û «—π‰¡à‰¥â °“√
‡®Á∫ªÉ«¬π—Èπ®–ªÉ«¬‡ªìπ‚√§Õ–‰√°Á‰¥â ‡™àπ ‡ªìπ‰¢â®—∫ —Ëπ‡√◊ÈÕ√—ß À√◊Õ‡∑â“ À√◊Õ¢“
À√◊Õ·¢π‡ªìπ∫“¥·º≈‡√◊ÈÕ√—ß√—°…“‰¡àÀ“¬„π Û «—π °ÁμâÕß∂◊Õ«à“ ‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û
§π®”æ«°∑’Ë Û π’È‰¡àμâÕß„Àâ‡¢â“«—¥¢π“¥μàÕ‰ª ·≈–§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
®–ÕÕ°„∫ ”§—≠§π®”æ«°∑’Ë Û (·∫∫ ¥.Ù) „Àâ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
§π®”æ«°∑’Ë Ù ‰¥â·°à §πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ¡’‚√§∑’Ë‰¡à “¡“√∂®–√—∫
√“™°“√∑À“√‰¥âμ“¡¡“μ√“ ÙÒ ‚√§À√◊ÕÕ“°“√æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æπ’È®–μâÕß∂◊Õμ“¡∑’Ë¡’
∫—≠≠—μ‘‰«â„π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Ù (æ.». ÚıÙ) ‡∑à“π—Èπ ·≈–§≥–°√√¡°“√
μ√«®‡≈◊Õ°®–ÕÕ°„∫ ”§—≠ ”À√—∫§π®”æ«°∑’Ë Ù (·∫∫ ¥.ı) „Àâ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π ·μà
„∫ ”§—≠π’È‡®â“Àπâ“∑’Ë — ¥’®–‡√’¬°‡°Á∫‰«â·≈–ÕÕ°„∫ ”§—≠ª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√μ“¡
¡“μ√“ ÙÒ „Àâ‡ªìπÀ≈—°∞“πμàÕ‰ª
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185 §Ÿà¡◊Õคู°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจัดหา
°“√
◊∫ «π Õ∫ «π

‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“∂÷ß§π®”æ«°μà“ß Ê π’È·≈â«®–‡ÀÁπ«à“ „π°“√μ√«®‡≈◊Õ°§√—ÈßÀπ÷Ëß
π—Èπ®– àß§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‰¥â‡©æ“–§π®”æ«°∑’Ë Ò °—∫§π®”æ«°∑’Ë Ú
‡∑à“π—Èπ à«π§π®”æ«°∑’Ë Û °—∫§π®”æ«°∑’Ë Ù ®– àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¡à‰¥â ·≈–°“√
®– àß§π®”æ«°∑’Ë Ú ‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¥â°ÁμâÕß‡¢â“°√≥’∑’Ë§π®”æ«°∑’Ë Ò ‰¡àæÕ àß‡¢â“
°Õßª√–®”°“√ À√◊ÕºŸâ∑’Ë∂Ÿ°»“≈æ‘æ“°…“∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ≈ß‚∑… ·≈–∂Ÿ°®—¥‰«â‡ªìπ§π
À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π ∂â“§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ú °ÁμâÕß
àßμ—«‰ª«—¥¢π“¥ À“°¡’¢π“¥ Ÿßμ—Èß·μà ÒÙˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß·μà
˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª„π‡«≈“À“¬„®ÕÕ°‡μÁ¡∑’Ë °ÁμâÕß àßμ—«‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ¥—ßπ—Èπ
°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Û˜ (æ.». ÚıÒˆ) ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚¥¬°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù˜
(æ.». ÚıÒ¯) ®÷ß∫—≠≠—μ‘‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥„Àâ‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ú, Û ·≈– Ù ‰«â‡ªìπ
æ‘‡»…¥—ßπ’È§◊Õ
°. °“√«‘π‘®©—¬≈—°…≥–æ‘°“√·≈–‚√§μà“ß Ê π—Èπ ∂â“·æ∑¬åºŸâμ√«®¬—ß¡’§«“¡
ß —¬°Á„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®—¥‡¢â“‰«â„π§π®”æ«°∑’Ë Ò °àÕπ
¢. ”À√—∫∫ÿ§§≈´÷ßË °√√¡°“√„πÀπâ“∑’·Ë æ∑¬å‡ÀÁπ«à“ ‡¢â“Õ¬Ÿ„à π§π®”æ«°∑’Ë Ú, Û
À√◊Õ®”æ«°∑’Ë Ù ∂â“°√√¡°“√´÷Ëß¡‘„™à·æ∑¬å¡’§«“¡‡ÀÁπ·¬âß√«¡°—π∂÷ß Ú §π μâÕßß¥
ÕÕ°„∫ ”§—≠ ”À√—∫§π®”æ«°∑’Ë Û À√◊Õ®”æ«°∑’Ë Ù ‰«â°àÕπ ·≈–„Àâ àßμ—«‡¢â“μ√«®
‡≈◊Õ°√«¡°—∫§π„π®”æ«°‡¥’¬«°—π ´÷ËßÕ“®‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ò À√◊Õ§π®”æ«°∑’Ë Ú °Á‰¥â
μ“¡§«“¡‡ÀÁπ·¬âß¢Õß°√√¡°“√´÷Ëß¡‘„™à·æ∑¬å ∂â“ºŸâπ—ÈπμâÕß‡¢â“°Õßª√–®”°“√°Á„Àâ
°√√¡°“√´÷ßË ¡’§«“¡‡ÀÁπ·¬âß°—ππ—πÈ μà“ßΩÉ“¬μà“ß∑”§”™’·È ®ß ¬◊πË μàÕ°√√¡°“√™—πÈ ßŸ ¿“¬„π
˜ «—π π—∫μ—Èß·μà«—π‡ √Á®°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π®—ßÀ«—¥π—Èπ
Ò.Û ‡√’¬°™◊ÕË §π®”æ«°∑’Ë Ò ‡¢â“«—¥¢π“¥ ßŸ ·≈–«—¥¢π“¥√Õ∫μ—«μàÕ‰ª (°√≥’
∑’Ë§π®”æ«°∑’Ë †Ò †´÷Ëß¡’§«“¡ Ÿßμ—Èß·μà Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß·μà
˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª‡√’¬°«à“ ç§π‰¥â¢π“¥é ·≈–§π®”æ«°∑’Ë Ò ¢π“¥∂—¥√Õß ´÷Ëß¡’
§«“¡ Ÿßμ—Èß·μà Òı˘ ‡´πμ‘‡¡μ√≈ß¡“®π∂÷ß ÒÙˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ †·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß
·μà †˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª¡’‰¡àæÕ°—∫§«“¡ μâÕß°“√μâÕß‡√’¬°§π®”æ«°∑’Ë †Ú †‡¢â“«—¥
กรมจเรทหารบก
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§Ÿการตรวจการจั
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 186
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¢π“¥¥â«¬ ·≈–À“°¬—ß‰¡àæÕÕ¬ŸàÕ’°°ÁμâÕß‡√’¬°§πºàÕπº—π‡¢â“«—¥¢π“¥μ“¡≈”¥—∫§◊Õ§π
ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘ (Û) À“°¬—ß‰¡àæÕ®÷ß‡√’¬°§πºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ †Ú˘ (Ò) ·≈–
(Ú) √«¡°—π‡¢â“∑”°“√«—¥¢π“¥†μ“¡≈”¥—∫†®πæÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√ À“°‡≈◊Õ°∂÷ß¢π“¥
„¥‡°‘π§«“¡μâÕß°“√°Á„Àâ®—∫ ≈“°‡©æ“–§π¢π“¥π—Èπ)
«‘∏’«—¥¢π“¥ Ÿßπ—Èπ†μâÕß„ÀâºŸâ®–∂Ÿ°«—¥¬◊πμ—«μ—Èßμ√ß âπ‡∑â“™‘¥ °—π·≈â««—¥μ—Èß·μà
âπ‡∑â“®π ÿ¥»’√…– ‰¥â‡∑à“„¥‡®â“Àπâ“∑’Ë®–®¥≈ß∫—≠™’‰«â‡ªìπ¢π“¥ Ÿß
à«π«‘∏’«—¥¢π“¥√Õ∫μ—«π—Èπ§ß„ÀâºŸâ®–∂Ÿ°«—¥¬◊πμ—«μ—Èßμ√ß † âπ‡∑â“™‘¥°—π ††·≈â«
§≈âÕß·∂∫‡¡μ√ ”À√—∫„™â«—¥≈ß‰ª√Õ∫μ—«ºŸâ®–∂Ÿ°«—¥ μâÕß„Àâ√‘¡≈à“ß¢Õß·∂∫‡¡μ√‰¥â
√–¥—∫√“«π¡‚¥¬√Õ∫§◊ÕμâÕß§Õ¬√–«—ß‰¡à„Àâ¥â“πÀ≈—ßÀ¬àÕπ ·≈â«®÷ß∑”°“√«—¥‡¡◊ËÕ
À“¬„®ÕÕ°‡μÁ¡∑’Ë§√—ÈßÀπ÷Ëß·≈–À“¬„®‡¢â“‡μÁ¡∑’ËÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ‡©æ“–°“√«—¥‡¡◊ËÕÀ“¬„®
ÕÕ°‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–„™â∂◊Õ‡ªìπ¢π“¥ ”À√—∫§—¥‡≈◊Õ°§π àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√μàÕ‰ª †‡¡◊ËÕ«—¥
‰¥â‡∑à“„¥ ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–®¥≈ß‰«â„π∫—≠™’
≈”¥—∫¢—Èπ°“√∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ° Û ¢—Èππ’È®–°√–∑” Ú Àπ À√◊Õ Ú √Õ∫ ‡¡◊ËÕ§√∫
Ú √Õ∫†·≈â«°Á®–∂÷ß¢—Èπ∑”°“√®—∫ ≈“°·≈–°“√ àßμ—«§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ´÷Ëß®–°≈à“«
∂÷ßμàÕ‰ª
Û. À≈—°‡°≥±å°“√§—¥‡≈◊Õ°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√ °“√§—¥‡≈◊Õ°§π‡¢â“°Õß
ª√–®”°“√¡’À≈—°‡°≥±å¥—ßπ’È
Ò. ∫ÿ§§≈´÷Ëß®–‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√‰¥âπ—Èπ§◊Õ§π®”æ«°∑’Ë Ò ´÷Ëß
μâÕß¡’¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß·μà ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª „π‡«≈“À“¬„®ÕÕ° ·≈–¢π“¥ Ÿßμ—Èß·μà
ÒÙˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª §π∑’Ë®– àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√π’ÈμâÕß‰¥â¢π“¥∑—Èß¢π“¥√Õ∫μ—«
·≈–¢π“¥ Ÿß §◊Õ μâÕß¡’¢π“¥√Õ∫μ—« ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈– Ÿßμ—Èß·μà †ÒÙˆ ‡´πμ‘‡¡μ√
¢÷Èπ‰ª ∂â“¢π“¥√Õ∫μ—« ¯ı ‡´πμ‘‡¡μ√ ·μà Ÿß‡æ’¬ß ÒÙı ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ¢π“¥
√Õ∫μ—« ˜ı ‡´πμ‘‡¡μ√ ·μà Ÿß∂÷ß Ò¯ ‡´πμ‘‡¡μ√ Õ¬à“ßπ’È®– àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√
‰¡à‰¥â ‡æ√“–∂◊Õ«à“‡ªìπ§π‰¡à‰¥â¢π“¥
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187 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ú. §π∑’Ë®– àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√π—Èπ ¢—Èπ·√°μâÕß àß§π®”æ«°∑’Ë Ò ´÷Ëß¡’
¢π“¥ Ÿßμ—Èß·μà Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√·≈–¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß·μà †˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª°àÕπ
†∂â“§π¢π“¥π’È¡’¡“°°«à“®”π«π∑’ËμâÕß°“√°Á„Àâ∑”°“√®—∫ ≈“° ‡™àπ „π°“√μ√«®‡≈◊Õ°
¢Õß‡¢μªÑÕ¡ª√“∫»—μ√Ÿæà“¬ †°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ®–μâÕß àß§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”
°“√ †Ò §π ·μà¡’§π®”æ«°∑’Ë Ò ´÷Ëß¡’¢π“¥ Ÿßμ—Èß·μà Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈–¡’¢π“¥
√Õ∫μ—« †˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ÒÚ §π μâÕß‡Õ“ ÒÚ §ππ’È¡“∑”°“√®—∫ ≈“°‡Õ“
‡¢â“‡ªìπ∑À“√ Ò §π ·≈–ª≈àÕ¬‰ª Ú §π
·μà∂â“§π®”æ«°∑’Ë †Ò ¢π“¥ Ÿß Òˆ †‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß·μà ˜ˆ
‡´πμ‘‡¡μ√¢÷πÈ ‰ª¡’æÕ¥’°∫— ®”π«π∑’μË Õâ ß°“√°Á ßà ‡¢â“‡ªìπ∑À“√À¡¥‰¡àμÕâ ß®—∫ ≈“° ‡™àπ
„π°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ”‡¿Õß“« ®—ßÀ«—¥≈”ª“ß ®–μâÕß àß§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√
†¯ §π ·≈–¡’§π®”æ«°∑’Ë Ò ´÷Ëß¡’¢π“¥ Ÿß Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ †·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—« ˜ˆ
‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ¯ §π Õ¬à“ßπ’ÈμâÕß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√À¡¥∑—Èß ¯ §π †‚¥¬‰¡à¡’
°“√®—∫ ≈“° ·μà∂â“§π®”æ«°∑’Ë †Ò ´÷Ëß¡’¢π“¥ Ÿß Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«
˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª¡’‰¡àæÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√ †°ÁμâÕß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√∑—ÈßÀ¡¥
†·≈–μâÕß àß§π¢π“¥∂—¥√Õß‡æ‘Ë¡®πæÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√ †‡™àπ °“√μ√«®‡≈◊Õ° Õ”‡¿Õ
π§√™—¬»√’ ®—ßÀ«—¥π§√ª∞¡ ®–μâÕß àß§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√ Ò §π †·μà¡’§π¢π“¥
Ÿß Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—« ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ¯ §π Õ¬à“ßπ’È®–
μâÕß ßà ‡¢â“°Õßª√–®”°“√∑—ßÈ À¡¥‚¥¬‰¡à¡°’ “√®—∫ ≈“° ·≈–μâÕß ßà §π®”æ«°∑’Ë Ò ¢π“¥
∂—¥√Õß ´÷Ëß¡’§«“¡ Ÿß Òı˘ ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—« ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ¢÷Èπ‰ª
‡æ‘Ë¡Õ’° Ú §π † ∂â“§π¢π“¥π’È¡’¡“°°«à“§«“¡μâÕß°“√°Á„Àâ®—∫ ≈“°‡©æ“–§π¢π“¥
∂—¥√Õßπ’È‡∑à“π—Èπ
‡¡◊ËÕ¡’°“√®—∫ ≈“° μâÕß®—¥„Àâ¡’ ≈“°‡∑à“°—∫®”π«π§π∑’Ë®–μâÕß®—∫ ≈“° ·≈–
·∫àß‡ªìπ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ’·¥ßÕ¬à“ßÀπ÷Ëß°—∫ ’¥”Õ’°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ºŸâ„¥®—∫‰¥â ≈“° ’·¥ß®–μâÕß
∂Ÿ° àßμ—«‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ¥—ßπ—Èπ ≈“° ’·¥ß®÷ßμâÕß¡’‡∑à“°—∫®”π«π§π∑’Ë®–μâÕß àß
‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ∂â“ºŸâ„¥®—∫ ≈“° ’¥”‰¡àμâÕß‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ≈“° ’¥”®÷ßμâÕß ¡’
กรมจเรทหารบก
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§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 188
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

‡∑à“°—∫®”π«π§π∑’Ë®–μâÕßª≈àÕ¬μ—«‰ª ∂â“∑’Ë„¥®–μâÕß àß§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√À≈“¬·ºπ°
‡™àπ † àß§π‡¢â“‡ªìπ∑—Èß∑À“√∫°·≈–∑À“√Õ“°“»¥â«¬„π§√“«‡¥’¬«°—π †À√◊Õ àß§π‡¢â“
‡ªìπ∑—Èß∑À“√‡√◊Õ·≈–∑À“√Õ“°“»¥â«¬„π§√“«‡¥’¬«°—π °Á„Àâ‡¢’¬ππ“¡·ºπ°π—Èπ Ê ≈ß
‰ª„π ≈“° ’·¥ß¥â«¬ À√◊Õ∂â“·ºπ°„¥®–μâÕß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√‡ªìπº≈—¥ Ê °Á‡¢’¬π
‡≈¢º≈—¥≈ß„π ≈“° ’·¥ß‡≈¬∑’‡¥’¬«‡æ◊ËÕ®–®—∫ ≈“°‰¥â‡ √Á®„π§√“«‡¥’¬«°—π ‰¡àμâÕß
‡ ’¬‡«≈“®—∫ ≈“°À≈“¬§√—Èß „π°√≥’∑’Ë§π∑’Ë®– àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¥â¡’‡∑à“°—∫®”π«π
§π∑’®Ë – ßà ‡¢â“°Õßª√–®”°“√ §ß¡’°“√®—∫ ≈“°‡©æ“–·∫àß·ºπ° ·≈–·∫àßº≈—¥ Õ¬à“ß‡¥’¬«
‰¡à¡’ ≈“°¥”
Û. ∂â“§π®”æ«°∑’Ë Ò ´÷ßË ¡’¢π“¥ ßŸ μ—ßÈ ·μà Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«
˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ¡’‰¡àæÕ°—∫®”π«π∑’ËμâÕß°“√ „Àâ àß§π¢π“¥∂—¥√Õß≈ß¡“μ“¡
≈”¥—∫®πæÕ°—∫§«“¡μâÕß°“√ ∂â“‡≈◊Õ°∂÷ß¢π“¥„¥‡°‘π®”π«πμâÕß°“√°Á„Àâ®—∫ ≈“°
‡©æ“–¢π“¥π—Èπ ‡™àπ „π°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ”‡¿Õ∫“ßª–Õ‘π †®—ßÀ«—¥æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“ ®–
μâÕß àß§π‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ Ò §π ·≈–¡’§π®”æ«°∑’Ë Ò ¢π“¥ Ÿß¥—ßπ’È
Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ¯ §π
Òı˘ ‡´πμ‘‡¡μ√
Ò §π
Òı¯ ‡´πμ‘‡¡μ√
Ú §π
Õ¬à“ßπ’È§π¢π“¥ Ÿß Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ¯ §π μâÕß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√À¡¥ ‡¡◊ËÕ
ßà ·≈â«¬—ß¢“¥Õ’° Ú §π †°μÁ Õâ ß ßà §π¢π“¥∂—¥√Õß≈ß¡“¢π“¥·√° ‰¥â·°à ¢π“¥ ßŸ Òı˘
‡´πμ‘‡¡μ√ ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà®”π«π Ò †§π †°ÁμâÕß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√∑—ÈßÀ¡¥ Ò §π ‡¡◊ËÕ
àß·≈â«¬—ß¢“¥Õ’° Ò §π †°ÁμÕâ ßæ‘®“√≥“¢π“¥∂—¥√Õß≈ß¡“Õ’° ´÷ßË ‰¥â·°à¢π“¥ ßŸ Òı¯
‡´πμ‘‡¡μ√ §π¢π“¥π’È¡’Õ¬Ÿà∑—ÈßÀ¡¥ Ú §π ∂â“ àßÀ¡¥°Á®–‡°‘π®”π«π‰ª Ò §π †®÷ß
μâÕß‡Õ“ Ú §ππ’È¡“∑”°“√®—∫ ≈“°‡Õ“‡¢â“‡ªìπ∑À“√ Ò §π ª≈àÕ¬μ—«‰ª Ò §π
°“√æ‘®“√≥“ àß§π¢π“¥∂—¥√Õßπ’È ¢π“¥ ÿ¥∑â“¬∑’Ë®– àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¥â§◊Õ
¢π“¥ Ÿß ÒÙˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ μË”°«à“π—Èπ àß‰¡à‰¥â
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Ù. ∂â“§π®”æ«°∑’Ë Ò ¡’‰¡àæÕ°—∫®”π«π∑’μË Õâ ß°“√ μâÕß‡≈◊Õ°®“°§π®”æ«°∑’Ë
Ú †‚¥¬«‘ ∏’ ‡ ¥’ ¬ «°— ∫ °“√‡≈◊ Õ °§π®”æ«°∑’Ë Ò §◊ Õ æ‘ ® “√≥“§π¢π“¥ Ÿ ß Òˆ
†‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª°àÕπ ∂â“‰¡àæÕ°Áæ‘®“√≥“‡≈◊Õ°¢π“¥∂—¥√Õß≈ß¡“μ“¡≈”¥—∫
ı. ‡¡◊ËÕ àß§π®”æ«°∑’Ë Ú μ“¡¢âÕ Ù ·≈â« †¬—ß‰¡àæÕ°—∫®”π«π∑’ËμâÕß°“√
Õ’°μâÕßæ‘®“√≥“ àß§πºàÕπº—π (§π∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘) °“√ àß
§πºàÕπº—πμâÕß àß§πºàÕπº—π∑’Ë‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ò °àÕπ ∂â“¬—ß¢“¥Õ¬ŸàÕ’°°Áæ‘®“√≥“
¢π“¥∂—¥√Õß≈ß¡“μ“¡≈”¥—∫ †∂â“¬—ß‰¡àæÕ°Á àß§πºàÕπº—π∑’Ë‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Ú ‚¥¬
æ‘®“√≥“¢π“¥≈ß¡“μ“¡≈”¥—∫‡™àπ‡¥’¬«°—π †°“√æ‘®“√≥“ àß§πºàÕπº—π‡¢â“°Õßª√–®”
°“√π—Èπ †μâÕß àß§πºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘ (Û) °àÕπ †À“°‰¡àæÕ®÷ßæ‘®“√≥“ àß§π
ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ †Ú˘ (Ò) ·≈– (Ú) √«¡°—π
°“√ ßà §π‡¢â“°Õßª√–®”°“√°√–∑”‰¥âμ“¡≈”¥—∫¥—ß°≈à“«·≈â«‡æ’¬ß¢âÕ ı ‡∑à“π—πÈ
∂â“§π¬—ß¢“¥®”π«πÕ¬ŸàÕ’°°Á®”‡ªìπμâÕßª≈àÕ¬„Àâ¢“¥®”π«π ·≈â« àß§πÕ”‡¿ÕÕ◊Ëπ∑’Ë¬—ß
‰¡à‰¥â∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡æ‘Ë¡¢÷Èπ·∑π ·μà∂â“¢“¥®”π«π„πÕ”‡¿Õ ÿ¥∑â“¬ ∑’Ë∑”°“√μ√«®
‡≈◊Õ°¢Õß®—ßÀ«—¥π—Èπ°Á®”‡ªìπμâÕßª≈àÕ¬„Àâ¢“¥®”π«π ·≈–√“¬ß“π„ÀâÀπà«¬‡Àπ◊Õ∑√“∫
‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª)
¡“μ√“ Ú¯ μ√’ „ÀâºŸâ´÷Ëß√—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥μ“¡¡“μ√“
Ú¯ ·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß¢÷Èπ„π∑âÕß∑’Ë·μà≈–®—ßÀ«—¥ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ«à“√“™°“√
®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ·∑πÀπ÷Ëß§π‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√ ‡®â“Àπâ“∑’Ë — ¥’ ´÷Ëß¥”√ßμ”·Àπàß‰¡à
μË”°«à“ — ¥’®—ßÀ«—¥Àπ÷Ëß§π ·≈–¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ´÷Ëß¥”√ßμ”·Àπàß‰¡àμË”°«à“À—«Àπâ“·ºπ°
À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“Õ’°Àπ÷Ëß§π‡ªìπ°√√¡°“√
°√√¡°“√™—Èπ ŸßμâÕß‰¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈§π‡¥’¬«°—∫°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß¡’Õ”π“®æ‘®“√≥“μ—¥ ‘π°√≥’∑’Ë¡’§”√âÕßμ“¡¡“μ√“ ÛÒ
À√◊Õ°√≥’∑’Ë¡’¢âÕ¢—¥·¬âß√–À«à“ß°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°´÷Ëß∑”§”™’È·®ß‡ πÕ¢÷Èπ¡“
§”μ—¥ ‘π¢Õß§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß„Àâ‡ªìπ∑’Ë ÿ¥
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“¬ß“π®‡√ 190
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¡“μ√“ Ú¯ ®—μ«“ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë¡’°“√μ√«®‡≈◊Õ°¡’Àπâ“∑’Ë¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) ®—¥ ∂“π∑’Ë∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
(Ú) ®—¥‡®â“Àπâ“∑’Ë·≈–‡Õ° “√‡°’Ë¬«°—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° ‡æ◊ËÕ„Àâ§≥–°√√¡°“√
μ√«®‡≈◊Õ°μ√«® Õ∫‰¥â„π«—πμ√«®‡≈◊Õ°
(Û) ®—¥§π´÷Ëß¡“μ√«®‡≈◊Õ°„Àâ√«¡Õ¬Ÿà‡ªìπμ”∫≈‡æ◊ËÕøíß‡√’¬°™◊ËÕ
(Ù) Õ∫ «π∫ÿ§§≈´÷Ëß√âÕß¢Õ„π‡Àμÿμà“ß Ê ·≈â«¡Õ∫‡√◊ËÕß„Àâ§≥–°√√¡°“√
μ√«®‡≈◊Õ°æ‘®“√≥“
(ı) μ√«®∑“π·≈–∫—π∑÷°∫—≠™’‡√’¬°¢ÕßÕ”‡¿Õμ“¡º≈°“√μ√«®‡≈◊Õ°
(ˆ) ªØ‘∫—μ‘°“√Õ◊Ëπμ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
Ù. §≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß ‡π◊ËÕß®“°§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°μâÕß∑”ß“π„π
«—πμ√«®‡≈◊Õ°Õ¬à“ßÀπ—° ‡æ√“–¡’®”π«π§π‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°¡“°·≈–μâÕß∑”ß“π
·¢àß°—∫‡«≈“ μâÕß∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°¢Õß·μà≈–Õ”‡¿Õ„Àâ·≈â«‡ √Á®‡ªìπ«—π Ê μ“¡∑’°Ë ”Àπ¥
¥—ßπ—Èπ °“√ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®÷ßÕ“®‡°‘¥°“√º‘¥æ≈“¥¢÷Èπ‰¥â
πÕ°®“°π—Èπ°√√¡°“√„πÀπâ“∑’Ëμà“ß Ê ¢Õß§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°Á¬—ßÕ“®¡’§«“¡
‡ÀÁπ¢—¥·¬âß°—π‰¥â¥—ß°≈à“«¡“·≈â« °ÆÀ¡“¬®÷ß‰¥â°”Àπ¥„ÀâºŸâ´÷Ëß√—∞¡πμ√’«à“°“√
°√–∑√«ß°≈“‚À¡°”Àπ¥μ“¡¡“μ√“ Ú¯ ·μàßμ—Èß§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß¢÷ÈπÕ’°§≥–
Àπ÷Ëß ”À√—∫μ—¥ ‘πªí≠À“μà“ß Ê ‡Àπ◊Õ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π®—ßÀ«—¥π—Èπ ´÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§§≈¥—ßμàÕ‰ªπ’È §◊Õ
°. ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ·∑π Ò §π
¢. ‡®â“Àπâ“∑’Ë — ¥’´÷Ëß¡’μ”·Àπàß‰¡àμË”°«à“ — ¥’®—ßÀ«—¥ Ò §π μ”·Àπàß
π“¬∑À“√™—Èπ —≠≠“∫—μ√„π “¬ß“π — ¥’∑’Ë¡’μ”·ÀπàßμË”°«à“ — ¥’®—ßÀ«—¥ ‰¥â·°à ºŸâ™à«¬
— ¥’®—ßÀ«—¥·≈– — ¥’Õ”‡¿Õ à«πμ”·Àπàß∑’Ë Ÿß°«à“ ‡™àπ — ¥’°Õß∑—æ¿“§ œ≈œ ‡ªìπμâπ
§. ‡®â“Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ∑’Ë‡À¡“– ¡·°à°√≥’ ‡™àπ ∂â“¡’ªí≠À“„π‡√◊ËÕßÕ“°“√‚√§°Á
Õ“®μ—Èßπ“¬·æ∑¬å‡ªìπ°√√¡°“√ ´÷Ëß·≈â«·μà¢âÕ‡∑Á®®√‘ß À√◊Õ‡ªìπªí≠À“Õ◊Ëπ∑’Ë®–μâÕß
æ‘®“√≥“°Áμ—ÈßºŸâ∑’Ë¡’§«“¡ “¡“√∂„π¥â“ππ—Èπ¢÷Èπ‡ªìπ°√√¡°“√
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μ“¡°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â«à“ °√√¡°“√™—Èπ Ÿßπ’ÈμâÕß‰¡à„™à§π‡¥’¬«°—∫
°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ° ‡™àπ — ¥’®—ßÀ«—¥‡ªìπ°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â« ®–μ—Èß‡ªìπ
°√√¡°“√™—πÈ ßŸ Õ’°‰¡à‰¥â ·≈–§”μ—¥ π‘ ¢Õß§≥–°√√¡°“√™—πÈ ßŸ π’„È Àâ‡ªìπ∑’Ë ¥ÿ ‡æ’¬ß·§àπ’È
°“√¬◊Ëπ‡√◊ËÕß√“«μàÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿßπ’È μ“¡°ÆÀ¡“¬‰¡à‰¥â°”Àπ¥√–‡∫’¬∫
·≈–«‘∏’°“√‰«â ·μàμ“¡∫—π∑÷°¢âÕμ°≈ß√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
°”Àπ¥«à“ ºŸâ∑’Ë®—∫ ≈“°∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√·≈–‰¥â‰ª√“¬ß“πμ—«‡¢â“°Õßª√–®”°“√
‡√’¬∫√âÕ¬·≈â« ·≈–°”≈—ßÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√®–μâÕß¬◊Ëπ‡√◊ËÕßμàÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß
‚¥¬μ√ß ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¬—ß‰¡à‡¢â“°Õßª√–®”°“√°ÁμâÕß¬◊Ëπ‡√◊ËÕß√“«μàÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß
‡™àπ‡¥’¬«°—π
¡“μ√“ Ú˘ ‡¡◊ËÕ‰¥â§—¥§π∑’Ë¬°‡«âπ¥â«¬‡Àμÿμà“ßÊ ÕÕ°·≈â« ∂â“¡’®”π«π∑À“√
°Õß‡°‘π∑’®Ë –√—∫√“™°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√‰¥â¡“°°«à“ ®”π«π∑’ΩË “É ¬∑À“√μâÕß°“√
„ÀâºàÕπº—π·°àª√–‡¿∑∫ÿ§§≈¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) ∫ÿ§§≈∑’Ë®”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’È¬ß∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“´÷Ëß‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ
æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ™√“®πÀ“‡≈’È¬ß™’æ‰¡à‰¥â ·≈–‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ ·μà∂â“¡’∫ÿμ√À≈“¬
§π®–μâÕß‡¢â“°Õßª√–®”°“√æ√âÕ¡°—π§ßºàÕπº—π„Àâ§π‡¥’¬«μ“¡·μà∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“®–
‡≈◊Õ° ∂â“∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“‰¡à “¡“√∂®–‡≈◊Õ°‰¥â °Á„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
æ‘®“√≥“ºàÕπº—π„ÀâÀπ÷Ëß§π
(Ú) ∫ÿ§§≈∑’Ë®”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’È¬ß∫ÿμ√´÷Ëß¡“√¥“μ“¬ À√◊Õ‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ
æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ ·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë®”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’È¬ßæ’ËÀ√◊ÕπâÕß√à«¡∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ√à«¡
·μà∫¥‘ “À√◊Õ¡“√¥“´÷ßË ∫‘¥“¡“√¥“μ“¬ ∑—ßÈ π’‡È ¡◊ÕË ∫ÿμ√À√◊Õæ’ÀË √◊ÕπâÕßπ—πÈ À“‡≈’¬È ß™’æ‰¡à‰¥â
·≈–‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ
(Û) ∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√»÷°…“μ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
ºŸâÕâ“ß ‘∑∏‘μ“¡ (Ò) À√◊Õ (Ú) ·Ààß¡“μ√“π’È μâÕß√âÕß¢ÕºàÕπº—πμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ
∑âÕß∑’Ë°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ ‘∫«—π ‡«âπ·μà„π°√≥’
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ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

æ‘‡»…´÷Ëß‰¡à„™à§«“¡º‘¥¢ÕßºŸâ√âÕß ·≈–ºŸâ√âÕßμâÕß√âÕßμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π
«—πμ√«®‡≈◊Õ° μ“¡¡“μ√“ Û Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß π“¬Õ”‡¿ÕμâÕß Õ∫ «πÀ≈—°∞“π‰«â‡ ’¬
°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ° ‡æ◊ÕË §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®–‰¥âμ¥— π‘ ‰¥â∑π— ∑’ °“√¢ÕºàÕπº—πμ“¡
(Û) „ÀâªØ‘∫—μ‘μ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
∂â“‰¡à “¡“√∂®–ºàÕπº—πæ√âÕ¡°—π∑—Èß “¡ª√–‡¿∑‰¥â‡æ√“–®–∑”„Àâ§π‰¡àæÕ
®”π«π∑’ËΩÉ“¬∑À“√μâÕß°“√„ÀâºàÕπº—π§πª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈–ª√–‡¿∑∑’Ë Ú √«¡°—π
°àÕπ ∂â“§π¬—ß‡À≈◊Õ®÷ßºàÕπº—π§πª√–‡¿∑∑’Ë Û ∂â“®”π«π§π„πª√–‡¿∑„¥®–ºàÕπº—π
‰¡à‰¥â∑—ÈßÀ¡¥μâÕß„Àâ§πª√–‡¿∑π—Èπ®—∫ ≈“°
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ú˘ °“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“π’È‡ªìπ°“√ºàÕπº—π„π¢—Èπ ÿ¥∑â“¬
μ—«∫∑∫—≠≠—μ‘«à“‡¡◊ËÕ‰¥â§—¥§π∑’Ë¬°‡«âπ¥â«¬‡Àμÿμà“ß Ê ÕÕ°·≈â«¬—ß¡’®”π«π§π∑’Ë®– àß
‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¥âæÕ®÷ß®–ºàÕπº—π„Àâ∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“π’È (§π®–¡’æÕ àß‡¢â“°Õß
ª√–®”°“√À√◊Õ‰¡à¥Ÿ§”Õ∏‘∫“¬¡“μ√“ Ú¯) ·μà∂â“·¡â«à“„π°“√μ√«®‡≈◊Õ°§√“«π—Èπ®–
‰¡à¡’§π¬°‡«âπ∑’ËμâÕß§—¥ÕÕ°‡≈¬ ∂â“§π∏√√¡¥“¡’æÕ àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√·≈â« °Á§ß
ºàÕπº—π„Àâ∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“π’È ¥—ßπ’È ¢âÕ ”§—≠®÷ßÕ¬Ÿà∑’Ë«à“¡’§πæÕ àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√
μ“¡¡“μ√“ Ú¯ À√◊Õ‰¡à
∫ÿ§§≈∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“π’È¡’Õ¬Ÿà Û ª√–‡¿∑ §◊Õ
Ò. ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’®Ë ”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’¬È ß∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“ À√◊Õ∑—ßÈ ∫‘¥“·≈–¡“√¥“„π‡¡◊ÕË
°. ∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“ À√◊Õ∑—Èß∫‘¥“·≈–¡“√¥“‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ §◊Õ
‡ªìπ§π«‘°≈®√‘μ ´÷Ëß»“≈ —Ëß„Àâ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂ ·μàÕ¬à“ß‰√°Á¥’ ∂â“‡ªìπ‡æ’¬ß§π
«‘°≈®√‘μ´÷Ëß»“≈¬—ß‰¡à‰¥â —Ëß„Àâ‡ªìπ§π‰√â§«“¡ “¡“√∂·≈–∫ÿμ√μâÕß‡≈’È¬ß¥Ÿ·≈â«‡¢â“„®«à“
®–Õπÿ‚≈¡‡¢â“„π¢âÕπ’È‰¥â ‡æ√“–§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß¡“μ√“π’È§◊ÕμâÕß°“√ª≈àÕ¬„Àâ∫ÿμ√‰¥â
‡≈’È¬ß¥Ÿ∫‘¥“¡“√¥“‰¡à„ÀâÕ¥μ“¬ À√◊Õ
¢. ∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“ À√◊Õ∑—Èß∫‘¥“·≈–¡“√¥“æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ
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°“√
◊∫ «π Õ∫ «π

§. ∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“À√◊Õ∑—Èß∫‘¥“·≈–¡“√¥“™√“®πÀ“‡≈’È¬ß™’æ‰¡à‰¥â ´÷Ëß„π¢âÕ
π’È°ÆÀ¡“¬‰¡à‰¥â°”Àπ¥‡°≥±å™√“‰«â«à“¡’Õ“¬ÿ‡∑à“„¥ ‡æ√“– ÿ¢¿“æ¢Õß§π‡√“‰¡à‡À¡◊Õπ
°—π ∫“ß§π¡’Õ“¬ÿ∂÷ß ¯ ªï ·μà¬—ß·¢Áß·√ß ·μà∫“ß§πÕ“¬ÿ‡æ’¬ß ı ªï À√◊Õ ˆ ªï Õ“®
®–ÕàÕπ·Õ∑”ß“π‰¡à‰À« °ÆÀ¡“¬®÷ß„™â§”°≈“ß Ê «à“™√“®πÀ“‡≈’È¬ß™’æ‰¡à‰¥â‡ªìπ
‡°≥±åæ‘®“√≥“
À≈—°‡°≥±å„π°“√æ‘®“√≥“„Àâ°“√ºàÕπº—πμâÕßª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë®”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’È¬ß∫‘¥“À√◊Õ¡“√¥“À√◊Õ∑—Èß∫‘¥“·≈–¡“√¥“ ∂â“
‰¡à‰¥â‡ªìπ§πÀ“‡≈’È¬ß°Á‰¡à‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π ¡—°®–¡’ª√“°Ø‡ ¡Õ Ê «à“ æàÕ·¡à¬“°®π
≈Ÿ°°Á‰¡à·¬· μâÕßÕ“»—¬ºŸâÕ◊Ëπ¬—ß™’æ ·μàæÕ≈Ÿ°®–∂Ÿ°∑À“√°Á ß “√≈Ÿ° ¬Õ¡√—∫ ¡Õâ“ß
«à“≈Ÿ°‡ªìπºŸâ‡≈’È¬ß¥ŸÕ¬à“ßπ’È°Á¡’ πÕ°®“°π—Èπ¬—ßμâÕßæ‘®“√≥“∂÷ß«à“®”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’È¬ß∫‘¥“
¡“√¥“À√◊Õ‰¡à ‡™àπ ∫‘¥“¡“√¥“¡’∞“π–¡—Ëß§—ËßÕ¬Ÿà·≈â«·¡â‰¡à‰¥âª√–°Õ∫Õ“™’æÕ–‰√ ∫ÿμ√
°Á‰¡à®”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’È¬ß μ√ß°—π¢â“¡ ∫‘¥“¡“√¥“°≈—∫¬—ßμâÕß‡≈’È¬ß∫ÿμ√Õ¬ŸàÕ’° Õ¬à“ßπ’È°Á
‰¡à‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πÕ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß ¡—°®–¡’°√≥’«à“∫‘¥“¡“√¥“ª√–°Õ∫Õ“™’æ¡’À≈—°
∞“π¡—Ëπ§ß ·≈–∫ÿμ√μâÕß‡ªìπÀ—«‡√’Ë¬«À—«·√ß„π°“√ª√–°Õ∫Õ“™’æπ—Èπ ∂â“∫ÿμ√μâÕß∂Ÿ°
∑À“√®–‰¡à¡’ºŸâ„¥∑”·∑π °√≥’Õ¬à“ßπ’È ∫‘¥“¡“√¥“Õ“®®â“ßºŸâÕ◊Ëπ∑”·∑π‰¥â ®÷ß¢ÕºàÕπ
º—π‰¡à‰¥â
(Ú) μâÕß‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ·∑π ‡™àπ¬—ß¡’∑—Èß∫‘¥“¡“√¥“ ∫‘¥“À“‡≈’È¬ß™’æ‰¡à‰¥â·μà
¡“√¥“¬—ß·¢Áß·√ß·≈–À“‡≈’È¬ß™’æÕ¬Ÿà·≈â«°Á¢ÕºàÕπº—π‰¡à‰¥â ·≈–®–Õâ“ß«à“¡“√¥“
ª√–°Õ∫Õ“™’æ§π‡¥’¬«®–∑”„Àâ√“¬‰¥â≈¥πâÕ¬≈ßÕ¬à“ßπ’È‰¡à‰¥â À√◊Õ∂â“¡’·μà∫‘¥“À√◊Õ
¡“√¥“À√◊Õ∑—Èß∫‘¥“·≈–¡“√¥“ª√–°Õ∫Õ“™’æ‰¡à‰¥â∑È—ß Õß§π ·μà¬—ß¡’¿√‘¬“¢ÕßºŸâ®–¢Õ
ºàÕπº—πª√–°Õ∫Õ“™’æ‡≈’È¬ß¥Ÿ‰¥â°Á¢ÕºàÕπº—π‰¡à‰¥â §”«à“‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ‰¡à‰¥â‡®“–®ß
‡©æ“–≠“μ‘æ’ËπâÕß‡∑à“π—Èπ ®–‡ªìπ„§√°Á‰¥â∑’Ë‡¢“√—∫‡≈’È¬ß¥Ÿ·∑π‰¥â°Á®–¢ÕºàÕπº—π‰¡à‰¥â
Õ“®¡’°√≥’∑∫’Ë μÿ √μâÕß‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°æ√âÕ¡°—π ‡™àπ ‡ªìπ∫ÿμ√Ω“·Ω¥ À√◊Õ
§πæ’Ë‡§¬‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π¡“·≈â« ®π§ππâÕß∂÷ß°”Àπ¥μâÕß‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ’°
„π°√≥’Õ¬à“ßπ’È°ÆÀ¡“¬¬Õ¡ºàÕπº—π„Àâ‡æ’¬ß§π‡¥’¬«μ“¡·μà∫‘¥“¡“√¥“®–‡≈◊Õ° ®–
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§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 194
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¢ÕºàÕπº—π∑—ÈßÀ¡¥‰¡à‰¥â ·μà∂â“∫‘¥“¡“√¥“‰¡à “¡“√∂®–‡≈◊Õ°‰¥â¥â«¬‡Àμÿ„¥ Ê °Á¥’ §≥–
°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°®–‡ªìπºŸâæ‘®“√≥“‡≈◊Õ°ºàÕπº—π„Àâ Ò §π ´÷Ëß§≥–°√√¡°“√μ√«®
‡≈◊Õ°°Á§ß®–∂◊ÕÀ≈—°«à“ ºŸâ„¥‡ªìπ§π∑’Ë‡≈’È¬ß∫‘¥“¡“√¥“‰¥â¥’°«à“°—π
°“√¢ÕºàÕπº—πμ“¡¢âÕ Ò π’È ºŸâ√âÕßμâÕß¢ÕºàÕπº—πμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë°àÕπ
«—πμ√«®‡≈◊Õ°‰¡àπâÕ¬°«à“ Û «—π π“¬Õ”‡¿Õ®–∑”°“√ Õ∫ «π¢âÕ‡∑Á®®√‘ß‰«â‡ªìπ
À≈—°∞“π ·≈–‡¡◊ËÕ∂÷ß«—πμ√«®‡≈◊Õ° μâÕß√âÕßμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß
®÷ß®–‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ºàÕπº—π
Ú. ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’Ë®”‡ªìπμâÕßÀ“‡≈’È¬ß
°. ∫ÿμ√´÷Ëß¡“√¥“μ“¬ À√◊Õ¡“√¥“‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õ¡“√¥“æ‘°“√
∑ÿææ≈¿“æ (¡“√¥“„π∑’Ëπ’È§◊Õ¿√‘¬“¢ÕßºŸâ¢ÕºàÕπº—π) À√◊Õ
¢. æ’ËÀ√◊ÕπâÕß√à«¡∫‘¥“¡“√¥“ À√◊Õ√à«¡·μà∫‘¥“ À√◊Õ√à«¡·μà¡“√¥“´÷Ëß
¡“√¥“μ“¬
À≈—°‡°≥±å„π°“√æ‘®“√≥“„Àâ°“√ºàÕπº—πª√–°Õ∫¥â«¬
(Ò) ∫ÿμ√À√◊Õæ’ËÀ√◊ÕπâÕßπ—ÈπÀ“‡≈’È¬ß™’æ¥â«¬μπ‡Õß‰¡à‰¥â ´÷ËßÕ“®‡ªìπ¥â«¬Õ“¬ÿ
¬—ßπâÕ¬ À√◊Õ‰√â§«“¡ “¡“√∂ À√◊Õæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥°Á‰¥â
(Ú) ‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ‡≈’È¬ß¥Ÿ·∑π ‚¥¬¡’§«“¡À¡“¬‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ Ò ∑ÿ°ª√–°“√
°“√¢ÕºàÕπº—πμ“¡¢âÕ Ú π’È μâÕß¥”‡π‘π°“√·≈–ªØ‘∫—μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫¢âÕ Ò
∑ÿ°ª√–°“√
Û. ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√»÷°…“μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë
˜Û (æ.». ÚıÛˆ) ´÷Ëß·∫àß∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√»÷°…“ÕÕ°‡ªìπ Û ª√–‡¿∑ §◊Õ
°. π‘ ‘μπ—°»÷°…“¢Õß¡À“«‘∑¬“≈—¬μà“ß Ê ∑—Èß¢Õß√—∞·≈–¢Õß‡Õ°™π μ“¡∑’Ë
°”Àπ¥‰«â„π °Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Û (æ.». ÚıÛˆ) ´÷Ëß®–ºàÕπº—π„Àâ‡æ’¬ß°“√»÷°…“
™—Èπª√‘≠≠“‚∑À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“™—Èπª√‘≠≠“‚∑‡∑à“π—Èπ ºŸâ∑’Ë»÷°…“„π™—Èπª√‘≠≠“‡Õ°‰¡à‰¥â√—∫
°“√ºàÕπº—π ·≈–°“√ºàÕπº—ππ’È¬Õ¡„Àâ‡æ’¬ßÕ“¬ÿ§√∫ Úˆ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ∂â“Õ“¬ÿ‡°‘π°«à“π’È
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195 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

·¡â ¬— ß °”≈— ß »÷ ° …“Õ¬Ÿà °Á ‰ ¡à ‰ ¥â √— ∫ °“√ºà Õ πº— π (‡«â π ·μà π‘ ‘ μ À√◊ Õ π— ° »÷ ° …“«‘ ™ “
·æ∑¬»“ μ√åºàÕπº—π„Àâ„π√–À«à“ß∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π„π‚√ßæ¬“∫“≈À√◊Õ ∂“∫—π∑“ß·æ∑¬å
‡æ◊ËÕ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π·≈–√—∫„∫Õπÿ≠“μ‡ªìπºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ‡«™°√√¡μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬
«‘™“™’æ‡«™°√√¡Õ’° Ò ªï)
¢. π—°‡√’¬πÀ√◊Õπ—°»÷°…“‚√ß‡√’¬πÕ“™’æÀ√◊Õ«‘∑¬“≈—¬ —ß°—¥À√◊ÕÕ¬Ÿà„π
§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß ∑∫«ß À√◊ÕÕß§å°“√¢Õß√—∞ μ“¡∑’Ë°”Àπ¥√“¬™◊ËÕ ”π—°
»÷°…“‰«â„π°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˜Û (æ.». ÚıÛˆ) ·≈â« ´÷Ëß®–ºàÕπº—π„Àâ‡©æ“–ºŸâ´÷Ëß
Õ¬Ÿà„π√–À«à“ß»÷°…“‡æ◊ËÕ√—∫ª√–°“»π’¬∫—μ√À√◊Õª√‘≠≠“μ√’ À√◊Õ«‘∑¬∞“π–´÷Ëß∑“ß
√“™°“√√—∫√Õß«à“‡∑’¬∫‰¥â‰¡à Ÿß°«à“ª√‘≠≠“μ√’ ·≈–ºàÕπº—π„Àâ®π∂÷ßÕ“¬ÿ§√∫ Úˆ ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å
§. π—°‡√’¬π√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“μÕπª≈“¬¢Õß ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π —ß°—¥
À√◊Õ„π§«“¡§«∫§ÿ¡¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¡À“«‘∑¬“≈—¬ À√◊Õ«‘∑¬“≈—¬ ‚¥¬„Àâ‰¥â
√—∫°“√ºàÕπº—π®π ”‡√Á®√–¥—∫™—Èπ¡—∏¬¡»÷°…“μÕπª≈“¬ π—°‡√’¬πª√–‡¿∑π’ÈºàÕπº—π
„Àâ‡æ’¬ßÕ“¬ÿ§√∫ ÚÚ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ∂â“¬—ß‰¡à ”‡√Á®°Á‰¡à‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμàÕ‰ª
°“√¢ÕºàÕπº—π·°à∫ÿ§§≈∑’ËÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß°“√»÷°…“∑—Èß Û ª√–‡¿∑π’È ·¬°‰¥â‡ªìπ
Ú ≈—°…≥– §◊Õ
Ò. „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∂“∫—π ‚√ßæ¬“∫“≈ À√◊Õ«‘∑¬“≈—¬¢Õß√—∞
°√¡ À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“°√¡ À√◊ÕÕß§å°“√¢Õß√—∞
·≈â«·μà°√≥’ àß√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π‰ª¬—ßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ´÷ËßºŸâπ—Èπ
¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà ¿“¬„π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å¢Õßªï∑’Ë®–μâÕß√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°
Ú. „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∂“∫—π ·≈–«‘∑¬“≈—¬ ·≈â«·μà°√≥’ ´÷Ëß®—¥
μ—Èß¢÷Èπμ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“‡Õ°™π àß√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√
ºàÕπº—πμàÕ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–„Àâ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ àß√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈¥—ß°≈à“«‰ª
¬—ßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ´÷ËßºŸâπ—Èπ¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà ¿“¬„π‡¥◊Õπ°ÿ¡¿“æ—π∏å¢Õßªï∑’Ë®–
μâÕßμ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√
กรมจเรทหารบก
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ดหา
§Ÿการตรวจการจั
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 196
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

∑‘ ∏‘‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—π¢Õß∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ Ú˘ (Ò) (Ú) ·≈– (Û) π’È¡’‰¡à‡∑à“
°—π °≈à“«§◊Õ ∂â“§π®”æ«°∑’Ë Ò √«¡°—∫§π®”æ«°∑’Ë Ú ¡’‰¡àæÕ°—∫®”π«π∑’ËμâÕß àß‡¢â“
°Õßª√–®”°“√ „Àâ‡≈◊Õ°®“°§π∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘ àß‡¢â“°Õß
ª√–®”°“√¥â«¬ μ“¡°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Û˜ (æ.». ÚıÒˆ) ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚¥¬°Æ
°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Ù˜ (æ.». ÚıÒ¯) ¢âÕ ı «√√§ Û
”À√—∫°“√ àß§π∑’Ë®–‰¥âπ—∫°“√ºàÕπº—π‡¢â“°Õßª√–®”°“√π—Èπ μâÕß àß§π∑’Ë®–
‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘ (Û) ‡¢â“°Õßª√–®”°“√°àÕπ ∂â“‰¡àæÕ®÷ß„Àâ ßà §π∑’Ë
®–‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πμ“¡¡“μ√“ Ú˘ (Ò) ·≈– (Ú) √«¡°—π μ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥
‰«â„π¡“μ√“ Ú˘)
¡“μ√“ Û ∂â“ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°‡ÀÁπ«à“ μπ§«√®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ
À√◊ÕºàÕπº—π μâÕßπ”À≈—°∞“π¡“· ¥ßμàÕ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°àÕπ®—∫ ≈“°À√◊Õ
°àÕπ°”Àπ¥„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’°“√®—∫ ≈“° ¡‘©–π—Èπ„Àâ∂◊Õ«à“À¡¥
‘∑∏‘∑’Ë®–‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Û °“√¢Õ√—∫ ‘∑∏‘¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π„π«—π∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°π—Èπ
μâÕß°√–∑”À√◊Õ¬◊Ëπ‡√◊ËÕß√“«¢Õ√—∫ ‘∑∏‘°àÕπ∂Ÿ°°”Àπ¥μ—«„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ¡‘
©–π—Èπ®–‰¡à‰¥â√—∫ ‘∑∏‘ ‚¥¬ª°μ‘‡®â“Àπâ“∑’Ë®–ª√–°“»„Àâ¬◊Ëπ‡√◊ËÕß√“«‰¥âμ—Èß·μà∂Ÿ°‡√’¬°
™◊ËÕ§√—Èß·√°‡ªìπμâπ‰ª ‚¥¬®–¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë®—¥∑”‡√◊ËÕß√“«‰«âμà“ßÀ“°„π∫√‘‡«≥ ∂“π∑’Ë
∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ° ‡®â“Àπâ“∑’Ë∑’Ë∑”°“√‡√’¬°™◊ËÕ§√—Èß·√°®–∫Õ°„Àâ∑√“∫‡Õß‡¡◊ËÕ‡√“·®âß
§«“¡®”πß ·μà∂â“‡√“À≈ß≈◊¡À√◊Õ‰¡à∑√“∫«‘∏’°“√‰ª¬◊Ëπ ‡¡◊ËÕ‰¥âμ√«®√à“ß°“¬À√◊Õ«—¥
¢π“¥·≈â«°Á¬—ß¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π ·μà∑—Èßπ’ÈμâÕß¬◊Ëπ°àÕπ®—∫ ≈“°À√◊Õ
°àÕπ∂Ÿ°°”Àπ¥μ—«„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’°“√®—∫ ≈“° ·μà°“√°”Àπ¥μ—«
„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√∫“ß§√—Èß‡√“Õ“®‰¡à∑√“∫ ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ‡ ’¬ ‘∑∏‘π’È‰ª ∑“ß∑’Ë¥’®÷ß§«√
¬◊Ëπ‡√◊ËÕß√“«μ—Èß·μà‡¡◊ËÕ∂Ÿ°‡√’¬°™◊ËÕ§√—Èß·√°®–‡ªìπ°“√·πàπÕπ°«à“)
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การตรวจการจั
ดหา
197 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¡“μ√“ ÛÒ „π°“√μ√«®§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√π—Èπ ∂â“ºŸâ∑’ËμâÕß‡¢â“°Õßª√–®”
°“√‡ÀÁπ«à“ §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ—¥ ‘π‰¡à∂Ÿ°À√◊Õ‰¡à¬ÿμ‘∏√√¡ °Á„Àâ¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕ
§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß‰¥â ·μà„Àâ àßºŸâπ—Èπ‡¢â“°Õßª√–®”°“√°àÕπ®π°«à“®–‰¥â√—∫§”μ—¥ ‘π
¢Õß§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÛÒ ºŸâ∑’Ë®–¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿßμ“¡¡“μ√“π’È‰¥âμâÕß
‡ªìπºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π°”Àπ¥μâÕß‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ·μà„π‡«≈“∑’Ë¬◊Ëπ§”√âÕßμ—«‰¥â‡¢â“°Õßª√–®”
°“√·≈â«À√◊Õ¬—ß‰¡à ”§—≠ °“√√âÕßπ—Èπ√âÕß‰¥â∑ÿ°°√≥’∑’Ë§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
μ—¥ ‘π‰¡à∂Ÿ°À√◊Õ‰¡à¬ÿμ‘∏√√¡ ‡™àπ «—¥¢π“¥√Õ∫μ—«‡√“º‘¥æ≈“¥ §«“¡®√‘ß¢π“¥√Õ∫
μ—«‡√“‡æ’¬ß ˜ı ‡´πμ‘‡¡μ√§√÷Ëß ·μà§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°°≈—∫«—¥„Àâ‡ªìπ ˜ˆ
‡´πμ‘‡¡μ√ ∑”„Àâ‡√“μâÕß∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ‡√“‰¥â∑—°∑â«ß·≈â««à“¢π“¥‰¡à∂÷ß ˜ˆ
‡´πμ‘‡¡μ√ °Á‰¡à¬Õ¡·°â‰¢„Àâ Õ¬à“ßπ’È°Á√âÕßμàÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß‰¥â À√◊Õπ‘È«‡√“∫‘¥
‡°∑”ß“π‰¡à∂π—¥ ·μà§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°«à“∫‘¥‡°®√‘ß ·μà¬—ß∑”ß“π‰¥â∂π—¥ ·≈â«
àß‡√“‡¢â“°Õßª√–®”°“√ Õ¬à“ßπ’È°Á√âÕßμàÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß„Àâæ‘®“√≥“‰¥â À√◊Õ‡√“
√âÕß¢ÕºàÕπº—π‡æ√“–®”‡ªìπμâÕß‡≈’È¬ß¥Ÿ∫‘¥“¡“√¥“ §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°«à“‰¡à‡¢â“
À≈—°‡°≥±åμ“¡°ÆÀ¡“¬ ·μà‡√“¡’æ¬“πÀ≈—°∞“π§√∫∂â«π§«√‰¥â√—∫°“√ºàÕπº—πÕ¬à“ß
π’È°Á√âÕß‰¥â ¢âÕ ”§—≠‡√◊ËÕß∑’Ë®–√âÕßπ—ÈπμâÕß‡°’Ë¬«°—∫μ—«‡√“∑’Ë§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
μ—¥ ‘π‰¡à∂Ÿ°À√◊Õ‰¡à¬ÿμ‘∏√√¡ ‰¡à„™à«à“‰ª√âÕß‡√◊ËÕß¢Õß§πÕ◊Ëπ ‡™àπ √âÕß«à“ §≥–
°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÕ◊Ëπ‰¡àμâÕß„Àâ∂Ÿ°∑À“√Õ¬à“ßπ’È‰¡àÕ¬Ÿà„πÀπâ“∑’Ë¢Õß§≥–
°√√¡°“√™—Èπ Ÿßæ‘®“√≥“ °“√√âÕßπ’È∂â“√âÕß°àÕπ°”Àπ¥‡¢â“°Õßª√–®”°“√·≈–„π
√–À«à“ß∑’Ë§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß°”≈—ßæ‘®“√≥“‡√◊ËÕß¬—ß‰¡à‡ √Á® ·≈–¬—ß‰¡à‰¥âμ—¥ ‘π ‡¡◊ËÕ
∂÷ß°”Àπ¥‡¢â“°Õßª√–®”°“√μâÕß‰ª‡¢â“°Õßª√–®”°“√μ“¡°”Àπ¥ ®–Õâ“ß«à“°”≈—ß√Õ
√—∫§”μ—¥ ‘π¢Õß§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß ·≈â«‰¡à‰ª√“¬ß“πμ—«‡¢â“°Õßª√–®”°“√μ“¡
°”Àπ¥‰¡à‰¥â ∂◊Õ«à“ºŸπâ π—È À≈’°‡≈’¬Ë ß¢—¥¢◊π‰¡àªØ‘∫μ— μ‘ “¡¡“μ√“ ÛÙ ·≈–¡’‚∑…μ“¡¡“μ√“
Ùı)
กรมจเรทหารบก
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§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 198
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¡“μ√“ ÛÚ ∂â“ª√“°Ø«à“∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ‡°‘π¬’Ë ‘∫‡ÕÁ¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–
¬—ß‰¡à∂÷ß “¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï∑’Ë®–‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√‰ª∑”¡“À“
‡≈’È¬ß™’æ„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿ÕÕ◊Ëπ ·≈–π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‰¥â àßÀ¡“¬
‡√’¬°‰ª¬—ßπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’ËºŸâπ—Èπ‰ªÕ¬Ÿà¡Õ∫·∑π„Àâ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬°·≈â« ·μà‰¡à
“¡“√∂®–‰ªμ“¡À¡“¬π—Èπ‰¥â‡æ√“–‰¡à¡’§à“æ“Àπ–À√◊Õ®–‰ª‰¡à∑—π ºŸâπ—ÈπμâÕß√’∫™’È·®ß
μàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‰ªÕ¬Ÿà ‡¡◊ËÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ Õ∫ «π‰¥â§«“¡®√‘ß °Á„Àâ‡¢â“
√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°æ√âÕ¡°—∫§π„πÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‰ªÕ¬Ÿà ·μà∂â“‰¡à “¡“√∂ àß‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ°„πÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ‰¥â °Á„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ√’∫®—¥ àßºŸâπ—Èπ‰ª√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°
¬—ßÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë„°≈â‡§’¬ßμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√
„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∑Ë √’Ë ∫— ‡¢â“μ√«®‡≈◊Õ°·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∑Ë Õ’Ë Õ°À¡“¬‡√’¬°
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÛÚ ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑ºàÕπº—π„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬°
®“°∑âÕß∑’ËÕ”‡¿ÕÀπ÷Ëß “¡“√∂‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°μà“ßÕ”‡¿Õ‰¥â ·μà®–μâÕß‡¢â“À≈—°
‡°≥±å ¥—ßπ’È
Ò. μâÕß‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π´÷Ëß¡’Õ“¬ÿ‡°‘π ÚÒ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ·≈–¬—ß‰¡à∂÷ß Û ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å„πªï∑’Ë®–‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√
Ú. ‰ª∑”¡“À“‡≈’È ¬ ß™’ æ „π∑â Õ ß∑’Ë Õ”‡¿ÕÕ◊Ë π ·≈–π“¬Õ”‡¿Õ∑â Õ ß∑’Ë ∑’Ë ‡ ªì π
¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‰¥â àßÀ¡“¬‡√’¬°‰ª¬—ßπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’ËºŸâπ—Èπ‰ªÕ¬Ÿà¡Õ∫·∑π„Àâ
Û. ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫À¡“¬‡√’¬°·≈â« ·μà‰¡à “¡“√∂‰ªμ“¡À¡“¬π—Èπ‰¥â ‡æ√“–‰¡à¡’§à“
æ“Àπ– À√◊Õ®–‰ª‰¡à∑—π ºŸâπ—ÈπμâÕß√’∫™’È·®ßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë‰ªÕ¬Ÿà
Ù. π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’ËºŸâπ—Èπ‰ªÕ¬ŸàμâÕß Õ∫ «π ‡¡◊ËÕ‰¥â§«“¡®√‘ß °Á„Àâ‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°æ√âÕ¡°—∫§π„πÕ”‡¿Õπ—Èπ
ı. ∂â“‰¡à “¡“√∂ àß‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„πÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ëπ—Èπ‰¥â°Á„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ
√’∫®—¥ àßºŸâπ—Èπ‰ª√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°¬—ßÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë„°≈â‡§’¬ßμ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√
„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∑Ë √’Ë ∫— ‡¢â“μ√«®‡≈◊Õ°·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∑Ë Õ’Ë Õ°À¡“¬‡√’¬°)
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199 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¡“μ√“ ÛÛ ∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊πμ“¡¡“μ√“ Ú˜ ∂â“‰¡à¢—¥μàÕ
°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ °Á„Àâ àßºŸâπ—Èπ‡¢â“√—∫√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√„πªï
π—ÈπÀ√◊Õªï∂—¥‰ª‚¥¬‰¡à„Àâ®—∫ ≈“°
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÛÛ §πÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊πμ“¡§«“¡À¡“¬¢Õß¡“μ√“π’È§◊Õ§π∑’Ë¢“¥
‰¡à¡“„Àâ §≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡À¡“¬‡√’¬°¢Õßπ“¬Õ”‡¿Õ
‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â¬°‡√◊ËÕß¢÷Èπæ‘®“√≥“§«“¡º‘¥ »“≈‰¥âæ‘®“√≥“μ—¥ ‘π∂÷ß∑’Ë ÿ¥„Àâ≈ß‚∑… ·≈–
‡®â“Àπâ“∑’‰Ë ¥â¬°√“¬™◊ÕË ®“°∫—≠™’§π∑’¢Ë “¥°“√μ√«®‡≈◊Õ°‰ª‰«â„π∫—≠™’§πÀ≈’°‡≈’¬Ë ß¢—¥¢◊π
·≈– ”À√—∫§”«à“‰¡à¢¥— μàÕ°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√π—πÈ μâÕß‰¡à¢¥— ∑—ßÈ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. ¢π“¥¢Õß√à“ß°“¬‰¡à¢—¥μàÕ°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ¢π“¥∑’Ë®–¢—¥μàÕ
°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√§◊Õ ŸßπâÕ¬°«à“ ÒÙˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ À√◊Õ¢π“¥√Õ∫μ—«μË”
°«à“ ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√ ¥—ßπ—Èπ §πÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π∑’Ë¡’¢π“¥ Ÿßμ—Èß·μà ÒÙˆ ‡´πμ‘‡¡μ√
¢÷Èπ‰ª·≈–¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß·μà ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ®÷ß∂◊Õ«à“¢π“¥¢Õß√à“ß°“¬‰¡à¢—¥
μàÕ°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‰¡à∂Õ◊ ¢π“¥ ßŸ Òˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷πÈ ‰ª‡ªìπ∫√√∑—¥∞“π
Ú. §«“¡ ¡∫Ÿ√≥å¢Õß√à“ß°“¬¢—¥μàÕ°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ μ“¡°Æ
°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û˜ (æ.». ÚıÒˆ) ·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‚¥¬°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Ù˜
(æ.». ÚıÒ¯) §◊Õ§π®”æ«°∑’Ë Û ·≈–§π®”æ«°∑’Ë Ù (¥Ÿ°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë ˜Ù
(æ.». ÚıÙ) ª√–°Õ∫¥â«¬) ®– àß‡¢â“‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‰¡à‰¥â ¥—ßπ—Èπ §π∑’Ë
®– ßà ‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¥â§Õ◊ §π®”æ«°∑’Ë Ò ·≈–§π®”æ«°∑’Ë Ú ´÷ßË ¡’¢π“¥ ßŸ μ—ßÈ ·μà ÒÙˆ
‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª ·≈–¡’¢π“¥√Õ∫μ—«μ—Èß·μà ˜ˆ ‡´πμ‘‡¡μ√¢÷Èπ‰ª‡∑à“π—Èπ
°“√ àß§πÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π‡¢â“°Õßª√–®”°“√π—Èπ°√–∑”‰¥â Ú «‘∏’ §◊Õ
Ò. àß‡¡◊ËÕæâπ‚∑…μ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“μ√“ Ùı ·≈â« §◊Õ‡¡◊ËÕæâπ‚∑…„πªï„¥°Á
àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√„πªïπ—Èπ∑—π∑’ ‚¥¬μâÕß„Àâ·æ∑¬åμ√«®√à“ß°“¬·≈–∑”°“√«—¥¢π“¥
‡ ’¬°àÕπ À“°√à“ß°“¬‰¡à¢—¥μàÕ°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ®÷ß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√‰¥â
(ªí®®ÿ∫—π«‘∏’π’È‰¡àπ‘¬¡°√–∑”°—π ‡æ√“–¡’§«“¡¬ÿàß¬“°„π°“√ªØ‘∫—μ‘ ®÷ßπ‘¬¡°√–∑”μ“¡
«‘∏’∑’Ë Ú)
กรมจเรทหารบก
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ือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿà¡คู◊Õ่ม°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 200
การตรวจการจัดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ú. ‡¡◊ËÕæâπ‚∑…·≈â«ÕÕ°À¡“¬‡√’¬°„Àâ‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°„À¡à„π§√—Èß∂—¥‰ª
·≈–‡¡◊ËÕ√à“ß°“¬‰¡à¢—¥μàÕ°“√‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ °Á àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√‚¥¬‰¡à
„Àâ®—∫ ≈“° ·¡â°“√μ√«®‡≈◊Õ°„π§√—Èßπ—Èπ®–¡’°“√®—∫ ≈“° §πÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π°Á‰¡à¡’
‘∑∏‘®—∫ ≈“°)
¡“μ√“ ÛÙ ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√ºŸâ„¥ ®—°μâÕß‡√‘Ë¡‡¢â“√—∫
√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√‡¡◊ÕË „¥ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’∑Ë √’Ë ∫— ‡¢â“μ√«®‡≈◊Õ°‡ªìπºŸ°â ”Àπ¥
·≈–„Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°À¡“¬π—¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ∑À“√°Õß‡°‘πºŸâπ—Èπ¡“ ≥ ∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ëμ“¡
∑’Ë‰¥â°”Àπ¥‰«âπ—Èπ ‡æ◊ËÕ‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ ∂â“∑À“√°Õß‡°‘πºŸâπ—Èπ‰¡à¡“
μ“¡π—¥ „Àâ∂◊Õ«à“À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÛÙ ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë‰ª‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈–μâÕß∂Ÿ°‡¢â“‡ªìπ
∑À“√°Õßª√–®”°“√π—Èπ π“¬Õ”‡¿Õ®–‡ªìπºŸâÕÕ°À¡“¬π—¥„Àâ‰ª ≥ ∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ„π
«—πÕ◊Ëπ‡æ◊ËÕ àßμ—«‡¢â“√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√μàÕ‰ª ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫À¡“¬π—¥μâÕß‰ª ≥ ∑’Ë
«à“°“√Õ”‡¿Õμ“¡«—π ‡¥◊Õπ ªï ·≈–‡«≈“ ∑’Ë°”Àπ¥‰«â„πÀ¡“¬π—¥π—Èπ ∂â“ºŸâ„¥‰¡à‰ª∂◊Õ«à“
À≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π ¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ Ùı μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π Û ªï)
¡“μ√“ Ûı ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ‡¡◊ËÕ‡√‘Ë¡‡¢â“√—∫√“™°“√
∑À“√°Õßª√–®”°“√‡¡◊ËÕ„¥ „Àâ√’∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√‚¥¬‰¡à™—°™â“
∑À“√°Õßª√–®”°“√ μâÕß√—∫√“™°“√ª√–®”Õ¬Ÿà„πÀπà«¬∑À“√ μ“¡∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë
ΩÉ“¬∑À“√®–°”Àπ¥„Àâ
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Ûı «√√§μâπ¢Õß¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑∫—≠≠—μ‘∑’ËμàÕ‡π◊ËÕß¡“®“°¡“μ√“
ÛÙ °≈à“«§◊Õ ¡“μ√“ ÛÙ ∫—≠≠—μ‘„Àâ∑√“∫«à“ ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π«—π∑”°“√
μ√«®‡≈◊Õ°π—Èπ‰¡à‰¥â‡¢â“°Õßª√–®”°“√æ√âÕ¡°—π∑—ÈßÀ¡¥ §ß„Àâ‡¢â“°Õßª√–®”°“√‡ªìπ
º≈—¥ Ê ‚¥¬π“¬Õ”‡¿Õ‡ªìπºŸâÕÕ°À¡“¬π—¥„Àâ‰ª√“¬ß“πμ—«μ“¡«—π‡«≈“∑’Ë°”Àπ¥„π
À¡“¬π—¥π—Èπ ¡“μ√“π’È‰¥â∫—≠≠—μ‘‡æ‘Ë¡‡μ‘¡‰«â«à“ ∑À“√°Õß‡°‘πºŸâ„¥®—°μâÕß‡√‘Ë¡‡¢â“√—∫
√“™°“√°Õßª√–®”°“√‡¡◊ËÕ„¥ „Àâ√’∫¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√‚¥¬‰¡à™—°™â“ ®–‡ÀÁπ«à“
∂â“ºŸâ„¥¬—ß‰¡à∂÷ß°”Àπ¥‡¢â“°Õßª√–®”°“√°Á¬—ß‰¡àμâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√
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กรมจเรทหารบก

่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
201 §Ÿà¡◊Õคู°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจัดหา

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√°Á‡ªìπ°“√∑”∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π¢÷Èπ„À¡àÕ’°§√—Èß
Àπ÷Ëßπ—Ëπ‡Õß ·μà¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“°°«à“‡¡◊ËÕ§√—Èß∑”∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π„π°“√√—∫≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘π ∑—Èßπ’È‡æ√“–∂◊Õ«à“ºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√®–‰¥â√—∫°“√Ωñ°«‘™“∑À“√
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß Õ—π®–‡ªìπ°”≈—ßÕ—π ”§—≠¢Õßª√–‡∑»μàÕ‰ª ®÷ßμâÕß∑”∑–‡∫’¬πÀ≈—°∞“π
°—π„À¡à„Àâ√—¥°ÿ¡·¬°‰«âμà“ßÀ“°®“°∑À“√°Õß‡°‘π
à«π«√√§ Õß¢Õß¡“μ√“ Ûı §ß¡’§«“¡À¡“¬·μà‡æ’¬ß«à“ ∑À“√°Õßª√–®”
°“√®–μâÕß√—∫√“™°“√Õ¬Ÿà„πÀπà«¬∑À“√μ“¡∑’Ë∑“ß√“™°“√∑À“√®—¥„Àâ ®–‡≈◊Õ°Õ¬Ÿà
Àπà«¬π—ÈπÀπà«¬π’Èμ“¡Õ”‡¿Õ„®‰¡à‰¥â‡∑à“π—Èπ ‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡∂÷ß«à“ ®–μâÕßÕ¬Ÿà„πÀπà«¬
∑À“√μ≈Õ¥ Ú ªï‡μÁ¡μ“¡°ÆÀ¡“¬ ‰ª‰Àπ‰¡à‰¥â‡≈¬®–≈“ ®–ªÉ«¬ À√◊Õ®–„Àâ‰ªªØ‘∫—μ‘
Àπâ“∑’Ëæ‘‡»…πÕ°°√¡°Á‰¡à‰¥â ¡“μ√“π’È‰¡à‰¥âÀ¡“¬§«“¡∂÷ß‡æ’¬ßπ’È)
¡“μ√“ Ûˆ ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ¡’Àπâ“∑’Ë‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√„π
°“√‡√’¬°æ≈ ‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫ ‡æ◊ËÕΩñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡ ·≈–
„π°“√√–¥¡æ≈
°√–∑√«ß°≈“‚À¡¡’Õ”π“®°”Àπ¥„Àâ∑”°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫ ‡æ◊ËÕΩñ°
«‘™“∑À“√ À√◊Õ‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡μ“¡∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√ à«π°“√√–¥¡æ≈„Àâ
°√–∑”‚¥¬æ√–√“™°ƒ…Æ’°“
°“√‡√’¬°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√μ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ªìπºŸâ®—¥
‡μ√’¬¡·≈–Õ”π«¬°“√ ·≈–„Àâ°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√‡√’¬°·≈– àß∑À“√
‡¢â“√—∫√“™°“√μ“¡§«“¡ª√– ß§å¢Õß°√–∑√«ß°≈“‚À¡
°“√ºàÕπº—π‰¡àμâÕß‡√’¬°À√◊Õ‰¡àμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√μ“¡¡“μ√“π’È „Àâ‡ªìπ
‰ªμ“¡À≈—°‡°≥±å·≈–«‘∏’°“√∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
(Õ∏‘∫“¬ ¡.Ûˆ μ“¡∫∑∫—≠≠—μ‘¢Õß¡“μ√“ Ûˆ π’È ‡ªìπ°“√‡√’¬°§π‡¢â“√—∫
√“™°“√∑À“√Õ’°·∫∫Àπ÷Ëß ·¬°ÕÕ°‰¥â‡ªìπ Ù ™π‘¥ §◊Õ
Ò. °“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿà¡คู◊Õ่มือ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 202
การตรวจการจั
ด
หา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Ú. °“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕΩñ°«‘™“∑À“√
Û. °“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡
Ù. °“√√–¥¡æ≈
Ò. °“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫ §◊Õ °“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°Õß
Àπÿπ‡¢â“√—∫°“√μ√«® Õ∫ ¿“æ μ√«® Õ∫∫—≠™’ ·≈–´—°´âÕ¡√–‡∫’¬∫°“√ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ
°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈ ¡∫Ÿ√≥å„π°“√∑’Ë®–ªØ‘∫—μ‘°“√‡√’¬°æ≈ ‡æ◊ËÕΩñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ°“√‡√’¬°
æ≈‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡ À√◊Õ°“√√–¥¡æ≈μ“¡·ºπ
°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫π’È ‚¥¬∏√√¡¥“°√–∑”„π¬“¡ª°μ‘ ¡’§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬
‡æ◊ÕË
Ò.Ò ∑¥ Õ∫º≈°“√‡√’¬°
Ò.Ú μ√«® Õ∫∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∫ÿ§§≈
Ò.Û ∑¥ Õ∫·≈–μ√«® Õ∫¢π“¥‡§√◊ËÕß·μàß°“¬
Ò.Ù μ√«® Õ∫√à“ß°“¬
Ò.ı Õ∫√¡·≈–∫√√¬“¬‡√◊ËÕß∑’Ë∑À“√§«√∑√“∫
Ò.ˆ ™’È·®ß·≈–∑∫∑«πÀπâ“∑’Ë¢Õß∑À“√
°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ÕË μ√«® Õ∫π’È À“°ºŸ„â ¥À≈’°‡≈’¬Ë ßÀ√◊Õ¢—¥¢◊π ¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“
Ù˜ μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π “¡√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èß
ª√—∫
Ú. °“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕΩñ°«‘™“∑À“√ §◊Õ °“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°Õß
Àπÿπ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°À√◊Õ∑∫∑«π«‘™“∑À“√ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡ “¡“√∂æ√âÕ¡∑’Ë®–
ªØ‘∫—μ‘Àπâ“∑’Ë‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕΩñ°«‘™“∑À“√π’È ‚¥¬∏√√¡¥“°√–∑”„π¬“¡ª°μ‘ ·≈–„Àâ°√–∑”
‚¥¬·¬°Ωñ°μ“¡Àπà«¬∑À“√ À√◊Õ®–„ÀâÀπà«¬Àπ÷ËßÀπà«¬„¥∑”°“√Ωñ°‡ªìπ à«π√«¡°Á‰¥â
∑—Èßπ’È¡ÿàßÀ¡“¬„Àâ°√–∑”∑ÿ° Ê ªï ·≈–§«√‡√’¬°ºŸâ´÷Ëß∂Ÿ°ª≈¥®“°°Õßª√–®”°“√À√◊Õ
®“°ª√–®”°“√‰ª·≈â«‰¡àπâÕ¬°«à“ Ú ªï
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กรมจเรทหารบก

่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
203 §Ÿà¡◊Õคู°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจัดหา

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

Û. °“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡ §◊Õ °“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ
∑À“√°ÕßÀπÿπμ“¡∫—≠™’∫√√®ÿ°”≈—ß‡¢â“ª√–®”Àπà«¬ ·≈â«∑”°“√Ωñ°‡æ‘Ë¡æŸπ§«“¡√Ÿâ
§«“¡ “¡“√∂ ∑—Èßπ’È‡æ◊ËÕ∑¥ Õ∫·ºπÀ√◊Õ‡μ√’¬¡√—∫ ∂“π°“√≥å
°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡§√—Èß§√“«Àπ÷Ëß ºŸâ¡’Àπâ“∑’Ë‡¢â“√—∫°“√
‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡ Õ“®∂Ÿ°‡√’¬°‡©æ“–ºŸâ´÷Ëß‰¥â√—∫°“√∫√√®ÿ‰«â„π
∫—≠™’∫√√®ÿ°”≈—ßμ“¡·ºπ ·≈–®–‡√’¬°‡¢â“¡“‡μÁ¡μ“¡·ºπÀ√◊Õ®–‡√’¬°‡¢â“¡“‡©æ“–∫“ß
à«π ·≈â«·μà§«“¡ª√– ß§å¢Õß∑“ß√“™°“√∑À“√
Ù. °“√√–¥¡æ≈ §◊Õ °“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ‡¢â“∫√√®ÿ
Àπà«¬∑À“√ „π‡¡◊ËÕª√–‡∑»™“μ‘Õ¬Ÿà„π ∂“π°“√≥å§—∫¢—π ‡æ◊ËÕ‡μ√’¬¡ªÑÕß°—π À√◊Õ
ª√“∫ª√“¡®≈“®≈ À√◊Õ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°”≈—ßμ“¡Õ—μ√“ ß§√“¡
°“√√–¥¡æ≈®–°√–∑”‡¡◊ËÕ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√„Àâμ√“‡ªìπæ√–√“™°ƒ…Æ’°“
‡¡◊ËÕ‰¥â¡’æ√–√“™°ƒ…Æ’°“«à“¥â«¬°“√√–¥¡æ≈·≈â« √—∞¡πμ√’«à“°“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡
®–‰¥â —Ëß¥”‡π‘π°“√μàÕ‰ª
°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ÕË Ωñ°«‘™“∑À“√ ‡æ◊ÕË ∑¥≈Õß§«“¡æ√—ßË æ√âÕ¡·≈–°“√√–¥¡æ≈ À“°
ºŸâ„¥À≈’°‡≈’Ë¬ß ¡’§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“ Ùˆ μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°μ—Èß·μà “¡‡¥◊Õπ∂÷ß ’Ëªï
°“√‡√’¬°æ≈¥—ß°≈à“«∑—Èß Ù ™π‘¥π’È∑“ß√“™°“√‰¥â°”Àπ¥„ÀâºàÕπº—π·°à∑À“√
°Õß‡°‘π·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπ∫“ßª√–‡¿∑‰«â μ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß©∫—∫∑’Ë Û˘
(æ.». ÚıÒˆ)
¡“μ√“ Û˜ ∑À“√°Õß‡°‘π·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπ∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“√—∫√“™°“√μ“¡
¡“μ√“ Ûˆ ·≈–∑À“√ª√–®”°“√ μâÕßÕ¬Ÿà„π«‘π—¬∑À“√‡À¡◊Õπ∑À“√°Õßª√–®”°“√
(Õ∏‘∫“¬ ¡. Û˜ ¡“μ√“π’∫È ≠
— ≠—μ‰‘ «â°«â“ß Ê „Àâ∑À“√∑’∂Ë °Ÿ ‡√’¬°‡¢â“√—∫√“™°“√∑—ßÈ
Ù ™π‘¥μ“¡¡“μ√“ Ûˆ °—∫∑À“√ª√–®”°“√μâÕßÕ¬Ÿà„π«‘π—¬∑À“√‡À¡◊Õπ∑À“√°Õß
ª√–®”°“√‡™àπ‡¥’¬«°—π ‡ªìπº≈„ÀâμâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬«‘π—¬∑À“√‡À¡◊Õπ
°—πÀ¡¥)
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À¡«¥ ˆ
°“√ª≈¥
¡“μ√“ Û¯ °“√ª≈¥∑À“√°Õßª√–®”°“√‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò π—Èπ ∂â“
°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ÀÁπ«à“¡’‡Àμÿ®”‡ªìπ®–‡≈◊ËÕπ°”Àπ¥‡«≈“ª≈¥‰ª °Á„Àâ —Ëß‡≈◊ËÕπ‰ª‰¥â
μ“¡§«“¡®”‡ªìπ
(Õ∏‘∫“¬ ¡.Û¯ ¡“μ√“π’È„ÀâÕ”π“®°√–∑√«ß°≈“‚À¡ —Ëß‡≈◊ËÕπ°”Àπ¥‡«≈“
ª≈¥∑À“√°Õßª√–®”°“√‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò ÕÕ°‰ª‰¥âμ“¡§«“¡®”‡ªìπ ´÷Ëß
ª°μ‘∑À“√°Õßª√–®”°“√μâÕß√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√¡’°”Àπ¥ Ú ªï μ“¡¡“μ√“
˘ ·μà∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπ‡™àπ‡°‘¥‡Àμÿ©ÿ°‡©‘πÀ√◊Õ‡°‘¥ ß§√“¡ °√–∑√«ß°≈“‚À¡Õ“® —Ëß
‡≈◊ËÕπ°”Àπ¥‡«≈“ª≈¥ÕÕ°‰ªÕ’°μ“¡§«“¡®”‡ªìπ ´÷ËßÕ“®®–‡≈◊ËÕπÕÕ°‰ªÕ’°‡∑à“„¥°Á‰¥â
¢âÕ —ß‡°μ ¡“μ√“π’È„ÀâÕ”π“®°√–∑√«ß°≈“‚À¡ —Ëß‡≈◊ËÕπ°”Àπ¥‡«≈“ª≈¥ÕÕ°
‰ª‡∑à“π—Èπ ·μà®– —Ëß‡≈◊ËÕπ°”Àπ¥‡«≈“ª≈¥‡¢â“¡“‰¡à‰¥â ·μà°Á¡’Õ”π“® —Ëß„Àâ≈“æ—°√Õ°“√
ª≈¥‚¥¬ ∂◊Õ«à“μ—«¬—ß§ß√—∫√“™°“√ Õ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√‰¥â‡æ√“–¬—ß‰¡à‰¥âª≈¥)
¡“μ√“ Û˘ ∑À“√°Õß‡°‘π‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ§√∫°”Àπ¥ª≈¥·≈â« „Àâª≈¥‡ªìπ∑À“√
°ÕßÀπÿπ ª√–‡¿∑∑’Ë Ú μ“¡≈”¥—∫ §◊Õ
Õ“¬ÿ “¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
‡ªìπ ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú
Õ“¬ÿ ’Ë ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
‡ªìπ ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Û
Õ“¬ÿ ’Ë ‘∫À°ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
‡ªìπ æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
(Õ∏‘∫“¬ ¡.Û˘ ∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“π’ÈÀ¡“¬∂÷ßºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π¡“
μ—Èß·μà‡√‘Ë¡·√° ‰¡à‡§¬‡ª≈’Ë¬π ¿“æ‡ªìπ∑À“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ‡≈¬ ·≈–‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πÕ¬Ÿà
®π∂÷ßÕ“¬ÿ§√∫ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ®÷ß∂Ÿ°ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
·≈–‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ§√∫ Ù ªï∫√‘∫Ÿ√≥åª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Û ª√–‡¿∑∑’Ë Ú Õ“¬ÿ Ùˆ
ªï∫√‘∫Ÿ√≥åª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú °“√ª≈¥∑À“√°Õß‡°‘π ‡ªìπ∑À“√
°ÕßÀπÿπ™—Èπμà“ß Ê ¢Õßª√–‡¿∑∑’Ë Ú π’È‰¡àμâÕß∑”æ‘∏’ª≈¥ ·≈–‰¡àμâÕß‡ª≈’Ë¬π„∫ ”§—≠
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„À¡à §ßª≈¥‰ª„πμ—«‡¡◊ËÕºŸâπ—Èπ¡’Õ“¬ÿ∂÷ß™—Èπ∑’Ë°”Àπ¥‰«â ·≈–§ß∂◊Õ„∫ ”§—≠©∫—∫‡¥‘¡∑’Ë
‰¥â√—∫‡¡◊ËÕ‰ª· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯ À√◊Õ
¡“μ√“ Ò˘ ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“πμàÕ‰ª ´÷Ëß„π„∫ ”§—≠π—Èπ ‡®â“Àπâ“∑’Ë®–≈ß°”Àπ¥«—π ‡¥◊Õπ
ªï ∑’Ë®–∂Ÿ°ª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ™—Èπμà“ß Ê ®π°√–∑—Ëßª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√‰«â„Àâ‚¥¬μ≈Õ¥
πÕ°®“°π—Èπ ºŸâ∑’Ë≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Ò¯ ‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿμ—Èß·μà Û ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å¢÷Èπ‰ª °ÁμâÕß®—¥‡¢â“‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπμà“ß Ê μ“¡Õ“¬ÿ∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π
¡“μ√“π’È¥â«¬ ‡™àπ ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ Ûı ªï °Á‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú „π«—π≈ß∫—≠™’ À√◊Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ‡¡◊ËÕ ÙÛ ªï°Á‡ªìπ∑À“√
°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Û ª√–‡¿∑∑’Ë Ú „π«—π≈ß∫—≠™’‡™àπ°—π
¡“μ√“ Ù ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ∂â“μâÕß®”¢—ßÀ√◊Õ®”§ÿ°§√—Èß‡¥’¬«À√◊ÕÀ≈“¬
§√—Èß ‡¡◊ËÕ¡’°”Àπ¥«—π∑’Ë®–μâÕß∑—≥±åÀ√◊ÕμâÕß‚∑…√«¡‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“Àπ÷Ëßªï°Á¥’ À√◊Õ
∑À“√°Õßª√–®”°“√ºŸâ„¥´÷Ëß°√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ÀÁπ«à“®–°√–∑”„Àâ‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬·°à√“™°“√
∑À“√¥â«¬ª√–°“√„¥ Ê °Á¥’ ®–ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú °Á‰¥â
„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥æ√âÕ¡¥â«¬ — ¥’®—ßÀ«—¥ÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ·°à∑À“√∑’Ë∂Ÿ°
ª≈¥π’È‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
„∫ ”§—≠π’È À“°™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ „ÀâºŸâ∂◊Õ·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë‡æ◊ËÕ√—∫„À¡à
‚¥¬‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡©∫—∫≈–Àπ÷Ëß∫“∑ ·μà∂â“°“√™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬π—Èπ‡ªìπ‡æ√“–
‡Àμÿ ÿ¥«‘ —¬°Á‰¡àμâÕß‡ ’¬§à“∏√√¡‡π’¬¡
(Õ∏‘∫“¬ ¡.Ù ¡“μ√“π’È‡ªìπ∫∑¬°‡«âπ¢Õß¡“μ√“ ˘ °≈à“«§◊Õ ºŸâ∑’Ë‡¢â“‡ªìπ
∑À“√°Õßª√–®”°“√ ‡¡◊ËÕ√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√§√∫°”Àπ¥ª≈¥·≈â« ¡“μ√“ ˘
„Àâª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·μàμ“¡¡“μ√“ Ù ‡ªìπ‡√◊ËÕßª≈¥∑À“√°Õß
ª√–®”°“√ÕÕ°‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‡Àμÿ∑’Ë®–∑”„Àâ∑À“√°Õßª√–®”°“√
μâÕß∂Ÿ°ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â¡’ Ú ª√–°“√ §◊Õ
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Ò. „π√–À«à“ß∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√μâÕß∂Ÿ°®”¢—ßÀ√◊Õ®”§ÿ°§√—Èß‡¥’¬«À√◊Õ
À≈“¬§√—Èß ·≈–¡’°”Àπ¥«—π∑’Ë®–μâÕß∑—≥±åÀ√◊ÕμâÕß≈ß‚∑…√«¡‰¥â‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò ªï À√◊Õ
Ú. „π√–À«à“ß∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√ °√–∑√«ß°≈“‚À¡‡ÀÁπ«à“®–°√–∑”„Àâ
‡ ◊ËÕ¡‡ ’¬·°à√“™°“√∑À“√
‡¡◊ËÕ¡’°√≥’‡¢â“μ“¡¢âÕ Ò À√◊Õ¢âÕ Ú ¢âÕÀπ÷Ëß¢âÕ„¥°ÁÕ“®ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ‰¥â ·≈–„π∑“ßªØ‘∫—μ‘¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ëπ—Èπ®–ª≈¥„Àâ‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë
Ò ª√–‡¿∑∑’Ë Ú °àÕπ ‡¡◊ËÕÕ“¬ÿ§√∫ Û ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â«®÷ß∂◊Õμ“¡¡“μ√“ Û˘ μàÕ‰ª
°“√ª≈¥π’È ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥æ√âÕ¡¥â«¬ — ¥’®—ßÀ«—¥®–ÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ‰«â
‡ªìπÀ≈—°∞“π ∂â“„∫ ”§—≠™”√ÿ¥ Ÿ≠À“¬μâÕßªØ‘∫—μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫¡“μ√“ Òˆ)
¡“μ√“ ÙÒ ∑À“√°Õßª√–®”°“√ ∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ ´÷Ëß¬—ß
‰¡à§√∫°”Àπ¥ª≈¥ æâπ√“™°“√∑À“√ ∂â“æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æÀ√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–
√—∫√“™°“√∑À“√‰¥âμ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß °Á„Àâª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë
Ò À√◊Õ∑’Ë Ú ·≈â«·μà°√≥’
∂â“‡ªìππ“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√∂Ÿ°∂Õ¥À√◊ÕÕÕ°®“°¬» °Á„Àâª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√
∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
∑—Èßπ’È „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥æ√âÕ¡¥â«¬ — ¥’®—ßÀ«—¥ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫
”§—≠„Àâ·°à∑À“√μ“¡ª√–‡¿∑∑’Ë∂Ÿ°ª≈¥‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
(Õ∏‘∫“¬ ¡. ÙÒ ¡“μ√“π’È∫—≠≠—μ‘∂÷ß°√≥’∑’ËμâÕßª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√‚¥¬‰¡à
μâÕßÕ¬Ÿà„π°ÕßÀπÿπ™—Èπμà“ß Ê μ“¡À≈—°∑—Ë«‰ª¥—ß‰¥â°≈à“«¡“·≈â«„π¡“μ√“°àÕπ Ê ‡Àμÿ
∑’Ë®–ª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√μ“¡¡“μ√“π’È¡’ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥âμ“¡°Æ
°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˜Ù (æ.». ÚıÙ)
Ú. π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√∂Ÿ°∂Õ¥À√◊Õ∂Ÿ°„ÀâÕÕ°®“°¬»
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°“√ª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√μ“¡¡“μ√“π’È¡’∑—Èßª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò
·≈–æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ´÷Ëß·¬°ÕÕ°‰¥â¥—ßπ’È
Ò. ∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∂â“æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ
À√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥â μâÕßª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑
∑’Ë Ò °“√∑’Ë®–∑√“∫«à“ºŸâ„¥æ‘°“√À√◊Õ¡’‚√§π—Èπ ”À√—∫∑À“√°Õßª√–®”°“√μ—«Õ¬Ÿà„π
§«“¡ª°§√Õß∫—ß§—∫∫—≠™“¢ÕßÀπà«¬∑À“√Õ¬Ÿà·≈â«®÷ß∑√“∫‰¥â à«π∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò π—È π ®–∑√“∫‰¥â μà Õ ‡¡◊Ë Õ ¡’ ° “√√–¥¡æ≈ À√◊ Õ ‡√’ ¬ °‡¢â “ Ωñ ° «‘ ™ “∑À“√
À√◊Õ‡√’¬°∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡ À√◊Õ‡√’¬°‡¢â“μ√«® Õ∫
‡¡◊ËÕºŸâ„¥∂Ÿ°ª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈â« ∑“ß√“™°“√®–ÕÕ°
Àπ—ß ◊Õ ”§—≠„Àâ‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π Àπ—ß ◊Õ ”§—≠π’È®–ÕÕ°„Àâ§√—Èß‡¥’¬« ∂â“™”√ÿ¥À√◊Õ
Ÿ≠À“¬®–¢Õ„À¡à‰¡à‰¥â
Ú. °. ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∂â“æ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ
À√◊Õ¡’‚√§´÷ßË ‰¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥âμÕâ ßª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë
Ú ·≈–°“√∑’Ë®–∑√“∫«à“ºŸâ„¥æ‘°“√À√◊Õ¡’‚√§π—Èπ ”À√—∫∑À“√°Õß‡°‘π∑√“∫‰¥â‡¡◊ËÕ‰ª
‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° À√◊Õ‡¡◊ËÕ¡’°“√√–¥¡æ≈ À√◊Õ‡√’¬°‡¢â“Ωñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ‡√’¬°
‡¢â“∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡À√◊Õ‡√’¬°‡¢â“μ√«® Õ∫ ”À√—∫∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú
®–∑√“∫‰¥â°ÁμàÕ‡¡◊ËÕ¡’°“√√–¥¡æ≈ À√◊Õ‡√’¬°‡¢â“Ωñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ‡√’¬°‡¢â“∑¥≈Õß
§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡ À√◊Õ‡√’¬°‡¢â“μ√«® Õ∫‡™àπ‡¥’¬«°—π
¢. π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√∑’Ë∂Ÿ°∂Õ¥À√◊ÕÕÕ°®“°¬» μâÕßª≈¥‡ªìπæâπ
√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú
ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°ª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ®–‰¥â√—∫„∫ ”§—≠‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
„∫ ”§—≠π’È§ßÕÕ°„Àâ§√—Èß‡¥’¬«‡À¡◊Õπ¢âÕ Ò)
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◊Õ่ม°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 208
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

À¡«¥ ˜
∫∑°”Àπ¥‚∑…
¡“μ√“ ÙÚ Àπ—ß ◊Õ´÷Ëß‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â„Àâ‰«â·°à∫ÿ§§≈„¥ ∂â“™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬·≈â«
∫ÿ§§≈π—Èπ‰¡à·®âß¥â«¬μπ‡ÕßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë ‡æ◊ËÕ√—∫„À¡àμ“¡§«“¡„π¡“μ√“ ˘
¡“μ√“ Òˆ ¡“μ√“ Ò¯ ¡“μ√“ Ò˘ À√◊Õ¡“μ√“ Ù ¿“¬„π°”Àπ¥ “¡ ‘∫«—π π—∫
μ—Èß·μà«—π∑’Ë “¡“√∂·®âß‰¥â ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…ª√—∫‰¡à‡°‘π ‘∫ Õß∫“∑
¡“μ√“ ÙÛ ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπºŸâ„¥‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ ÒÚ
¡“μ√“ ÒÚ ∑«‘ À√◊Õ ¡“μ√“ Òı μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à
‡°‘π Õß√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
∫ÿ§§≈„¥‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ ·≈â« ·μà¬—ß‰¡à‡ªìπ∑À“√°Õß
‡°‘π ‰¡àªØ‘∫—μ‘μ“¡¡“μ√“ ÒÚ À√◊Õ ¡“μ√“ ÒÚ ∑«‘ μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß
‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“μ√“ ÙÙ ∫ÿ§§≈„¥‰¡à¡“≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ À√◊Õ¡“μ√“
Ò¯ À√◊Õ‰¡à¡“≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡àμ“¡¡“μ√“ Ò˘ À√◊Õ‰¡à¬Õ¡≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ ÚÒ À√◊Õ‰¡à¡“√—∫À¡“¬‡√’¬°∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Úı μâÕß√–«“ß
‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π “¡√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
∂â“°àÕπ∑’Ë‡®â“Àπâ“∑’Ë¬°‡√◊ËÕß¢÷Èπæ‘®“√≥“§«“¡º‘¥ ∫ÿ§§≈π—Èπ‰¥â¡“¢Õ≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡à À√◊Õ¡“¢Õ√—∫À¡“¬‡√’¬°∑’ËÕ”‡¿Õ¥â«¬
μπ‡Õß À√◊Õ„Àâ∫ÿ§§≈´÷Ëß∫√√≈ÿπ‘μ‘¿“«–·≈–‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â¡“·∑πμπ·≈â«·μà°√≥’ μâÕß
√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
(°√≥’μ“¡‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ ç
é π—Èπ πà“®–À¡“¬§«“¡∂÷ß„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ
∑”°“√ Õ∫ «πºŸâ·∑π‰«â‡æ◊ËÕ‡ªìπ°“√· ¥ß«à“ ‡®â“μ—«‰¡àª√– ß§å®–À≈’°‡≈’Ë¬ßÀ√◊Õ¢—¥¢◊π
·μà‡°‘¥®“°¡’§«“¡®”‡ªìπ®√‘ß Ê ·≈–‡¡◊ËÕ§«“¡®”‡ªìπÀ¡¥‰ª°Á®–¡“· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ
¥”‡π‘π°“√∑—π∑’)
216

กรมจเรทหารบก

209

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจั
ดหา
§Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

¡“μ√“ Ùı ∫ÿ§§≈„¥À≈’°‡≈’Ë¬ßÀ√◊Õ¢—¥¢◊π‰¡à¡“„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡À¡“¬‡√’¬°¢Õßπ“¬Õ”‡¿Õ
À√◊Õ¡“·μà‰¡à‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° À√◊Õ‰¡àÕ¬Ÿ®à π°«à“°“√μ√«®·≈â«‡ √Á® À√◊ÕÀ≈’°‡≈’¬Ë ß
À√◊Õ¢—¥¢◊π¥â«¬ª√–°“√„¥ Ê ‡æ◊ËÕ®–‰¡à„Àâ‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√μ“¡æ√–
√“™∫—≠≠—μ‘π’È À√◊Õ∫ÿ§§≈„¥‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√·∑πºŸâÕ◊Ëπ À√◊Õ‡√’¬°
√—∫ À√◊Õ¬Õ¡®–√—∫∑√—æ¬å ‘πÀ√◊Õª√–‚¬™πåÕ◊Ëπ„¥ ”À√—∫μπ‡ÕßÀ√◊ÕºŸâÕ◊Ëπ ‚¥¬ —≠≠“
«à“®–™à«¬‡À≈◊ÕºŸâÀπ÷ËßºŸâ„¥¡‘„ÀâμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√ μâÕß√–«“ß
‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡ªï
¡“μ√“ Ùˆ ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπºŸâ„¥À≈’°‡≈’Ë¬ßÀ√◊Õ¢—¥¢◊π‰¡à‡¢â“
√—∫√“™°“√∑À“√„π°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ÕË Ωñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ‡æ◊ÕË ∑¥≈Õß§«“¡æ√—ßË æ√âÕ¡ À√◊Õ
„π°“√√–¥¡æ≈μ“¡¡“μ√“ Ûˆ μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°μ—Èß·μà “¡‡¥◊Õπ∂÷ß ’Ëªï
¡“μ√“ Ù˜ ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπºŸâ„¥À≈’°‡≈’Ë¬ßÀ√◊Õ¢—¥¢◊π‰¡à‡¢â“
√—∫√“™°“√∑À“√„π°“√‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫μ“¡¡“μ√“ Ûˆ μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°
‰¡à‡°‘π “¡‡¥◊Õπ À√◊Õª√—∫‰¡à‡°‘π “¡√âÕ¬∫“∑ À√◊Õ∑—Èß®”∑—Èßª√—∫
¡“μ√“ Ù¯ ∫ÿ§§≈„¥∑”√â“¬√à“ß°“¬μπ‡Õß À√◊Õ„ÀâºŸâÕ◊Ëπ∑”‡æ◊ËÕ®–„Àâæâπ®“°
°“√√—∫√“™°“√∑À“√μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°μ—Èß·μà
Àπ÷Ëßªï¢÷Èπ‰ª®π∂÷ß·ª¥ªï
ºŸâ ¡√Ÿâ‡ªìπ„®„π°“√∑”√â“¬√à“ß°“¬‡æ◊ËÕ§«“¡¡ÿàßÀ¡“¬¥—ß°≈à“«π’È¡’§«“¡º‘¥μâÕß
√–«“ß‚∑…®”§ÿ°μ—Èß·μàÀ°‡¥◊Õπ¢÷Èπ‰ª®π∂÷ß ’Ëªï
¡“μ√“ Ù˘ ∫ÿ§§≈„¥„™âÕÿ∫“¬À≈Õ°≈«ß„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËÀ≈ß‡™◊ËÕ ‚¥¬‡®μπ“À≈’°
‡≈’Ë¬ß„Àâæâπ®“°°“√‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È®π‡ªìπº≈ ”‡√Á® À√◊Õ
¬ÿ¬ß‡ ¬’È ¡ Õπ®π‡°‘¥§«“¡º‘¥μ“¡¡“μ√“π’È ¡’§«“¡º‘¥μâÕß√–«“ß‚∑…®”§ÿ°‰¡à‡°‘π “¡ªï
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À¡«¥ ¯
∫∑‡©æ“–°“≈
¡“μ√“ ı μ—Èß·μà«—π„™âæ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È
°. °“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ°àÕπ«—π„™âæ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È‡ªìπÕ—π„™â‰¥â
¢. À¡“¬‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√„π°Õßª√–®”°“√ ´÷Ëß‰¥âÕÕ°‰«â°àÕπ«—π„™âæ√–
√“™∫—≠≠—μ‘π’È‡ªìπÕ—π„™â‰¥â ‡«âπ·μà∫ÿ§§≈´÷Ëß‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È ‰¡à
μâÕßªØ‘∫—μ‘μ“¡À¡“¬‡√’¬°π—Èπ
§. ºŸâ∑’Ë¬—ßÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘‡¥‘¡ μâÕß√—∫√“™°“√∑À“√
μàÕ‰ª®π°«à“®–§√∫°”Àπ¥ª≈¥
ß. ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà„π°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò ™—Èπ∑’Ë Ú À√◊Õ™—Èπ∑’Ë Û μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘‡¥‘¡
μâÕßÕ¬Ÿà„π°ÕßÀπÿπ™—Èππ—Èπ Ê μàÕ‰ª®π°«à“®–§√∫°”Àπ¥μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È
®. ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°ª≈¥æâπ®“°√“™°“√∑À“√μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘‡¥‘¡ „Àâ‡ªìπÕ—πæâπ
μ≈Õ¥‰ª
©. ºŸâ∑’Ë‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πÕ¬Ÿàμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘‡¥‘¡ „Àâ‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘π
μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μπ‘ ’È
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§Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

À¡«¥ ˘
°“√√—°…“æ√–√“™∫—≠≠—μ‘
¡“μ√“ ıÒ „Àâ √— ∞ ¡πμ√’ «à “ °“√°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ·≈–√— ∞ ¡πμ√’ «à “ °“√
°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬√—°…“°“√μ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß
√à«¡°—π ‡æ◊ËÕªØ‘∫—μ‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªμ“¡æ√–√“™∫—≠≠—μ‘π’È
°Æ°√–∑√«ßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â«„Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â
ºŸâ√—∫ πÕßæ√–∫√¡√“™‚Õß°“√
®Õ¡æ≈ ª. æ‘∫Ÿ≈ ß§√“¡
π“¬°√—∞¡πμ√’
(˜Ò √.®. Ò˘ı μÕπ∑’Ë ÒÛ ≈ß«—π∑’Ë Òˆ °ÿ¡¿“æ—π∏å ÚÙ˘˜)
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

บทที่ ๓

กฎกระทรวง
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้
วิธีนับอายุตามมาตรา ๔ (๑) คือ คนเกิดในพุทธศักราชใดก็ตาม เมื่อสิ้นพุทธศักราช
ที่เกิดนั้น ให้นับอายุครบหนึ่งปีบริบูรณ์ และนับอายุครบ สอง สาม สี่ ฯลฯ ปีบริบูรณ์เรียงตาม
ล�ำดับเมื่อสิ้นพุทธศักราชต่อ ๆ ไป อายุครบสิบแปดปีบริบูรณ์ในพุทธศักราชใด ให้เรียกว่า
คนชั้นปีนั้น เช่น คนเกิดในพุทธศักราช ๒๔๗๙ จะเป็นวันเดือนใดก็ตาม ให้นับอายุครบหนึ่งปี
บริบรู ณ์เมือ่ สิน้ พุทธศักราช ๒๔๗๙ อายุครบสิบแปดปีบริบรู ณ์ในพุทธศักราช ๒๔๙๗ และเรียก
ว่าคนชั้นปี ๒๔๙๗ เป็นต้น
ถ้าไม่ปรากฏปีเกิด ให้นายอ�ำเภอท้องที่ถือเอาตามที่เพื่อนบ้านเชื่อกันว่าอายุเท่าใด
ประกอบกับการสังเกตร่างกายเป็นเกณฑ์ส�ำหรับก�ำหนดอายุ
		

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

			
			
			

พลเอก ส. ธนะรัชต์
รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๗๒ ร.จ. ๗๗๓ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ นักบวชศาสนาอืน่ ซึง่ มีหน้าทีป่ ระจ�ำในกิจของศาสนา ซึง่ ให้ลงบัญชีทหารกองเกิน
ไว้ แต่ไม่เรียกเข้ากองประจ�ำการในยามปกติตามมาตรา ๑๔ (๒) คือ
		
ในสุเหร่าหนึ่ง อารามหนึ่ง หรือส�ำนักหนึ่ง
		
(๑) ส�ำหรับศาสนาอิสลาม
		
๑. โต๊ะอิหม�่ำ	
หนึ่งคน
		
๒. โต๊ะบิลา
หนึ่งคน
		
๓. โต๊ะกาเตบ
หนึ่งคน
		
(๒) ส�ำหรับศาสนาคริสตังหรือโรมันคาทอลิค
		
๑. เจ้าอธิการวัด หนึ่งคน
		
๒. ผู้ช่วยเจ้าอธิการวัด สามคนแล้วแต่เจ้าอธิการวัดจะเห็นสมควรขอใบ
ส�ำคัญให้แก่ผู้ใด
		
(๓) ส�ำหรับศาสนาโปรเตสเตนท์
ผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถสอนศาสนาได้ ซึง่ เป็นเจ้าหน้าทีห่ รือผูช้ ว่ ยหัวหน้าในส�ำนักสอน
ศาสนา ส�ำนักใหญ่แห่งละสามคน แล้วแต่ผู้เป็นหัวหน้าจะขอใบส�ำคัญให้แก่ผู้ใด
ข้อ ๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกใบส�ำคัญ เมื่อได้ออกใบส�ำคัญนักบวชให้แก่ผู้ใด
แล้ว ต้องแจ้งให้นายอ�ำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของผู้นั้นทราบด้วย
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

			
			
			

พลเอก ส. ธนะรัชต์
รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๗๒ ร.จ. ๘๓๖ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวง
ร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้
ทหารกองเกินซึ่งจะเรียกเข้ารับราชการกองประจ�ำการตามมาตรา ๒๓ คือ
(๑) ทหารกองเกินซึ่งมีอายุยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ในปีที่จะเข้ากองประจ�ำการ ถ้าไม่พอจึง
ให้เรียกทหารกองเกินซึ่งมีอายุถัดจากอายุยี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปตามล�ำดับ
(๒) ทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ ในปีที่จะเข้ากองประจ�ำการ ซึ่ง
			 (ก) ยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือก
		
(ข) หลีกเลี่ยงขัดขืนไม่มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกท�ำการตรวจเลือก
				 ตามมาตรา ๓๓
		
(ค) พ้นจากฐานะยกเว้น หรือผ่อนผัน
		
(ง) จะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๒๙ หรือ
		
(จ) คณะกรรมการตรวจเลือกจัดเข้าเป็นคนจ�ำพวกที่ ๓ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจ�ำการนี้ ปีหนึง่ ให้เรียกครัง้ เดียวระหว่าง
เดือนเมษายนกับเดือนพฤษภาคม เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะสั่งเป็นอย่างอื่น
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

			
			
			

พลเอก ส. ธนะรัชต์
รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๗๒ ร.จ. ๘๔๒ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)
กรมจเรทหารบก
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงร่วมกันไว้ ดังต่อไปนี้
นักเรียนซึง่ ออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ และไม่ตอ้ งมาให้คณะกรรมการตรวจเลือก
ท�ำการ ตรวจเลือกตามก�ำหนดหมายเรียก ตามมาตรา ๒๗ (๒) คือ
(๑) นักเรียนซึง่ ออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยอยูใ่ นความปกครองทัง้ ฝ่ายวิชาการ
และความประพฤติของผู้ดูแลนักเรียนของรัฐบาลไทยส�ำหรับประเทศนั้น ๆ
(๒) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวง
มหาดไทย
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘

			
			
			

พลเอก ส. ธนะรัชต์
รัฐมนตรีว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

		
			

พลเรือโท สุนาวินวิวัฒ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๗๒ ร.จ. ๘๓๖ ตอนที่ ๔๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๔๙๘)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ.๒๔๙๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศั ย อ� ำ นาจตามความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๐๕) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ ผูซ้ งึ่ มีคณ
ุ วุฒซิ งึ่ สมควรให้อยูใ่ นกองประจ�ำการน้อยกว่าสองปี ตามความในมาตรา
๙ วรรคหนึ่ง คือ
(๑) ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร
(๒) ข้าราชการตุลาการ
		
(๓) ดาโต๊ะยุติธรรม
(๔) ข้าราชการฝ่ายตุลาการซึ่งเป็นข้าราชการธุรการ และรับเงินเดือนประจ�ำ
ตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าชั้นตรีขึ้นไป
(๕) ข้าราชการอัยการ
(๖) ข้าราชการพลเรือนซึ่งรับเงินเดือนประจ�ำตั้งแต่ชั้นตรีหรือเทียบเท่าชั้น
ตรีขึ้นไป
(๗) พนักงานเทศบาลซึง่ รับเงินเดือนประจ�ำตัง้ แต่ชนั้ ตรีหรือเทียบเท่าชัน้ ตรีขนึ้ ไป
(๘) ผูส้ ำ� เร็จชัน้ อุดมศึกษาหรือผูส้ ำ� เร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึง่ กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าชั้นอุดมศึกษา
(๙) ผู้ส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรอง
วิทยฐานะ เทียบเท่าผูส้ ำ� เร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
(๑๐) ผู้ส�ำเร็จชั้นเตรียมอุดมศึกษาปีที่ ๒ หรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
วิทยฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้น
(๑๑) ผู้ส�ำเร็จวิชาชีพจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
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(๑๒) ผูส้ ำ� เร็จวิชาชีพทีม่ หี ลักสูตรเวลาเรียนไม่นอ้ ยกว่าสามปีจากโรงเรียนอาชีพ
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ และรับผู้ส�ำเร็จตั้งแต่ชั้นมัธยมปีท่ี ๖ หรือผู้สำ� เร็จ
ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นที่ ๓ หรือผู้ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้
ไม่ต�่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้น
(๑๓) ผูส้ ำ� เร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายตัง้ แต่ ๒ ชัน้ ขึน้ ไป หรือผูซ้ งึ่ กระทรวง
ศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าชั้นที่กล่าวนั้น
ถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวใน (๑) ถึง (๘) ให้รับราชการกองประจ�ำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ที่
ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจ�ำการเพียงหกเดือน
ถ้าเป็นบุคคลดังกล่าวใน (๙) ให้รับราชการทหารดังนี้
ก. ถ้าเทียบเท่าผู้ส�ำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ให้รับราชการทหาร
กองประจ�ำการหนึง่ ปีหกเดือน แต่ถา้ เป็นผูท้ ไี่ ด้รอ้ งขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รบั
ราชการทหารกองประจ�ำการเพียงหนึ่งปี
ข. ถ้าเทียบเท่าผู้ส�ำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ ให้รับราชการทหาร
กองประจ�ำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รับราชการ
ทหารกองประจ�ำการเพียงหกเดือน
ค. ถ้าเทียบเท่าผู้ส�ำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ ให้รับราชการทหาร
กองประจ�ำการหกเดือน แต่ถา้ เป็นผูท้ ไี่ ด้รอ้ งขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รบั ราชการ
ทหารกองประจ�ำการเพียงสามเดือน
ง. ถ้าเทียบเท่าผู้ส�ำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ให้รับราชการทหาร
กองประจ�ำการสีเ่ ดือน แต่ถา้ เป็นผูท้ ไี่ ด้รอ้ งขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รบั ราชการ
ทหารกองประจ�ำการเพียงสองเดือน
จ. ถ้าเทียบเท่าผู้ส�ำเร็จตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ ให้รับราชการทหาร
กองประจ�ำการสองเดือน แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รับ
ราชการทหารกองประจ�ำการเพียงหนึ่งเดือน
ถ้ า เป็ น บุ ค คลดั ง กล่ า วใน (๑๐) ถึ ง (๑๓) และเป็ น ผู ้ ที่ ไ ด้ ร ้ อ งขอเข้ า รั บ ราชการ
ในกองประจ�ำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจ�ำการเพียงหนึ่งปี
ข้อ ๓ ทหารกองเกินซึ่งส�ำเร็จการฝึกวิชาทหารซึ่งสมควรให้อยู่ในกองประจ�ำการ
น้อยกว่าสองปี หรือมิตอ้ งเข้ารับราชการในกองประจ�ำการตามความในมาตรา ๙ วรรคสาม คือ
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(๑) ผูส้ ำ� เร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชัน้ ปีที่ ๑ ให้รบั ราชการกองประจ�ำการหนึง่ ปีหกเดือน แต่ถา้ เป็น
ผู้ที่ได้ร้องขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รับราชการทหารกองประจ�ำการเพียงหนึ่งปี
		
(๒) ผูส้ ำ� เร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ ให้รับราชการทหารกองประจ�ำการหนึ่งปี แต่ถ้าเป็นผู้
ทีไ่ ด้รอ้ งขอเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ ก็ให้รบั ราชการทหารกองประจ�ำการเพียงหกเดือน
		
(๓) ผูส้ ำ� เร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารตั้งแต่ชั้นปีที่ ๓ ขึ้นไป ให้ขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการแล้ว
ปลดเป็นทหารกองหนุนโดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ
		
(๔) ผูส้ ำ� เร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
ตามหลั ก สู ต รการฝึ ก วิ ช าทหารส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษาและนิ สิ ต ในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ใช้ อ ยู ่ ก ่ อ น
พ.ศ. ๒๕๐๓ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑ ขึ้นไปให้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�ำการแล้วปลดเป็นทหาร
กองหนุน โดยมิต้องเข้ารับราชการในกองประจ�ำการ
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๐๘

			
			

จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๘๒ ร.จ.๒๖๒ ตอนที่ ๓๔ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๐๘)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๒ (พ.ศ.๒๕๑๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๙ และ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
เหตุการณ์พิเศษที่จะให้ทหารกองประจ�ำการรับราชการในกองประจ�ำการน้อยกว่า
สองปีตามความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง ได้แก่กรณีที่มีการรบเกิดขึ้นในต่างประเทศและรัฐบาล
ส่ ง กองทหารไปร่ ว มรบ ณ ประเทศนั้ น เมื่ อ ทหารกองประจ� ำ การที่ ไ ด้ ไ ปกั บ กองทหาร
เพือ่ ร่วมรบดังกล่าวเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยได้ปฏิบตั ริ าชการครบรอบในการผลัดเปลีย่ น
ก�ำลังพลแล้ว หรือเมื่อทหารกองประจ�ำการที่ได้ไปกับกองทหารเพื่อร่วมรบดังกล่าวเดินทาง
กลับถึงประเทศไทยเนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าไม่มีความจ�ำเป็นที่จะร่วมรบต่อไป
			
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๔
						
			
จอมพล ถ. กิตติขจร
			
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
			
			

พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๘๘ ร.จ.๑ ตอนที่ ๙๕ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๑๔)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๕ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๘ และ มาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการโดยวิธอี นื่ ให้กระท�ำโดยวิธรี อ้ งขอ และ
บุคคลที่จะร้องขอต้องมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีบริบูรณ์และยังไม่ถึงสามสิบปีบริบูรณ์
ข้อ ๓ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการโดยวิธีร้องขอตามข้อ ๒ ให้กระท�ำได้
ดังนี้
		
(๑) การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการในวันตรวจเลือก ให้ผู้ซึ่งถูก
เรียกร้องขอต่อคณะกรรมการตรวจเลือกก่อนการก�ำหนดตัวบุคคลเข้ากองประจ�ำการ เมื่อ
คณะกรรมการตรวจเลือกพิจารณารับผูใ้ ด ผูน้ นั้ มีสทิ ธิเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ
เป็นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือต�ำรวจ แล้วแต่กรณี
(๒) การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการก่อนวันตรวจเลือก ให้ผซู้ งึ่ ถูกเรียก
ร้องขอต่อเจ้าหน้าที่กรมกองที่ผู้นั้นประสงค์จะเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ เมื่อเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวพิจารณารับผู้ใด ให้ผู้นั้นขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการในปีที่ถูกเรียกให้เสร็จก่อนวัน
ตรวจเลือก
(๓) การร้องขอเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการโดยผู้ซึ่งยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็น
ทหาร กองประจ�ำการหรือผู้ซึ่งเคยถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้า
กองประจ�ำการ ให้บุคคลดังกล่าวร้องขอต่อเจ้าหน้าที่กรมกองฝ่ายทหาร หรือฝ่ายต�ำรวจ
ที่บุคคลนั้นประสงค์จะเข้ารับราชการกองประจ�ำการ เมื่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณารับ
บุคคลใด ให้น�ำบุคคลนั้นขึ้นทะเบียนกองประจ�ำการ การที่กรมกองฝ่ายทหารหรือฝ่ายต�ำรวจ
จะรับผู้ร้องขอเข้าในสังกัดหรือเหล่าใด ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมก�ำหนด
ข้อ ๔ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการตามข้อ ๓ (๑) หรือ (๒) ให้กรมกอง
ฝ่ายทหารหรือฝ่ายต�ำรวจรับได้เฉพาะบุคคลซึง่ มีภมู ลิ ำ� เนาทหารอยูใ่ นท้องทีท่ มี่ กี ารเรียกบุคคล
เข้าเป็นทหารกองประจ�ำการไม่เกินจ�ำนวนเฉลี่ยของอ�ำเภอท้องที่ที่ท�ำการตรวจเลือก เว้นแต่
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(๑) การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการในกองทัพเรือ ให้รับบุคคล
ซึ่งมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่ในท้องที่กรุงเทพมหานครได้ด้วย
		
(๒) การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการตามข้อ ๓ (๒) ในกรณีที่
ผูซ้ งึ่ ถูกเรียกเป็นผูส้ ำ� เร็จการศึกษาชัน้ อุดมศึกษาในประเทศไทย หรือจากต่างประเทศทีก่ ระทรวง
ทบวง กรม ซึ่งมีหน้าที่รับรองวิทยฐานะเทียบได้ไม่ต�่ำกว่าชั้นอุดมศึกษา ให้รับได้โดยไม่จ�ำกัด
ภูมลิ ำ� เนาทหาร ทัง้ นี้ ให้ผนู้ นั้ ร้องขอต่อกองทัพบก กองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี
ก่อนวันตรวจเลือกไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ ๕ การรับบุคคลเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ ตามข้อ ๓ (๓) และการรับบุคคลเข้า
เป็นนักเรียนในโรงเรียนทหาร ให้รับได้โดยไม่จ�ำกัดภูมิล�ำเนาทหาร
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

			
			

จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ.๑ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๖ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
และมาตรา ๕๑ แห่งพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการนั้น
		
(๑) ส�ำหรับทหารกองเกินซึ่งมีอายุย่างเข้ายี่สิบเอ็ดปีในพุทธศักราชใด ตามที่
ปรากฏรายชื่อในบัญชีทหารกองเกิน ให้นายอ�ำเภอออกหมายเรียกเข้ารับราชการทหารตั้งแต่
เดือนมกราคม เป็นต้นไป
		
(๒) ส�ำหรับทหารกองเกินซึ่งมีอายุเกินกว่ายี่สิบเอ็ดปีบริบูรณ์ขึ้นไปที่อยู่ใน
ก�ำหนดเรียกมาตรวจเลือกตาม (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๔๙๘) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามที่ปรากฏรายชื่อในบัญชีทหาร
กองเกินและบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการที่ได้ท�ำการตรวจเลือกครั้งสุดท้าย
เมื่อเสร็จการตรวจเลือกแล้ว ให้นายอ�ำเภอออกหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร โดยจะส่ง
หมายเรียกให้หรือจะเรียกให้มารับที่อ�ำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของผู้นั้นก็ได้
ข้อ ๒ ในกรณีที่ทหารกองเกินไปขอรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารด้วยตนเอง
ที่อ�ำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหาร ก่อนมอบหมายเรียก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ให้ถูกต้องและให้ทหารกองเกินนั้น ลงลายมือชื่อหรือลงลายพิมพ์นิ้วมือไว้ในใบรับ
ทหารกองเกินซึ่งอยู่ในก�ำหนดที่จะต้องไปแสดงตน เพื่อรับหมายเรียกที่อ�ำเภอท้องที่
ที่ เ ป็ น ภู มิ ล� ำ เนาทหาร หากไม่ ส ามารถไปรั บ หมายเรี ย กด้ ว ยตนเองได้ ต้ อ งให้ บุ ค คลซึ่ ง
บรรลุนิติภาวะและพอเชื่อถือได้ไปรับแทนให้เจ้าหน้าที่สอบสวนและให้บุคคลดังกล่าวให้
ค�ำรับรองในการสอบสวนว่า จะมอบหมายเรียกให้แก่ทหารกองเกินผู้นั้นได้
ข้อ ๓ ในกรณีทที่ หารกองเกินซึง่ ได้รบั หมายเรียกเข้ารับราชการทหารแล้วย้ายภูมลิ ำ� เนา
ทหาร ให้นายอ�ำเภอท้องที่ใหม่เรียกหมายเรียกคืนจากทหารกองเกินนั้นและออกหมายเรียก
ให้ใหม่ พร้อมกับออกใบรับแจ้งการย้ายภูมิล�ำเนาทหาร
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ข้อ ๔ หมายเรียกเข้ารับราชการทหารและบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจ�ำการ
ให้เป็นไปตามแบบ สด.๓๕ และ สด.๑๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
			
			
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ. ๕ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๘ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๐๐ ลงวันที่ ๑๓
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
		
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
		
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ.๒๕๑๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๒ ให้คณะกรรมการตรวจเลือก มีหน้าที่รับผิดชอบด�ำเนินการตรวจเลือกโดยแยก
หน้าที่กันกระท�ำดังต่อไปนี้
		
(๑) ประธานกรรมการตรวจเลือก มีหน้าที่อ�ำนวยการและควบคุมการตรวจ
เลือกให้ดำ� เนินไปด้วยความเรียบร้อย และออกเสียงชีข้ าดในกรณีทเี่ ป็นปัญหาในทางปฏิบตั เิ มือ่
คณะกรรมการตรวจเลือกไม่อาจตกลงกันโดยเสียงข้างมากได้ กับให้มหี น้าทีต่ รวจสอบการปล่อย
ทหารกองเกิน พร้อมกับมอบใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�ำการตามแบบ สด.๔๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ให้ทหารกองเกินรับไปเป็นหลักฐาน
		
(๒) กรรมการนายทหารสัญญาบัตร มีหน้าที่
			 (ก) เรียกชื่อทหารกองเกินซึ่งถูกเรียกมาตรวจเลือก จัดดูแลทหารกองเกิน
ซึง่ ตรวจเลือกแล้วให้รวมอยูเ่ ป็นจ�ำพวก ป้องกันมิให้ทหารกองเกินซึง่ ตรวจเลือกแล้วปะปนกับ
ทหารกองเกินซึ่งยังไม่ได้ตรวจเลือก และรับทหารกองเกินซึ่งคณะกรรมการตรวจเลือกก�ำหนด
ให้เข้ากองประจ�ำการ เพื่อน�ำขึ้นทะเบียนหรือน�ำตัวส่งนายอ�ำเภอเพื่อออกหมายนัด
			 (ข) วัดขนาด เก็บยอดเป็นจ�ำพวก ตรวจสอบจ�ำนวนสลาก ควบคุมการท�ำ
สลากและอ่านสลากในระหว่างการจับสลาก
(๓) กรรมการสัสดีจังหวัด มีหน้าที่บันทึกผลการตรวจเลือกในบัญชีเรียก
รับเรื่องราวร้องขอในเหตุต่าง ๆ ซึ่งนายอ�ำเภอได้สอบสวนแล้ว เตรียมท�ำสลากบันทึกผลการ
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จับสลาก และรวบรวมสลากที่จับแล้วไว้เป็นหลักฐานตรวจสอบขึ้นทะเบียน และท�ำบัญชีคนที่
ส่งเข้ากองประจ�ำการ
		
(๔) กรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น ๑ สาขาเวชกรรม
มีหน้าที่ตรวจร่างกายผู้ที่ถูกเรียกมาตรวจเลือกและออกใบส�ำคัญให้แก่คนจ�ำพวกที่ ๓ และคน
จ�ำพวกที่ ๔ รวมทั้งควบคุมการจับสลาก
ข้อ ๓ ในการตรวจร่างกาย ให้คณะกรรมการแบ่งคนที่ได้ตรวจเลือกออกเป็น ๔ จ�ำพวก
		
จ�ำพวกที่ ๑ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายสมบูรณ์ดีไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่
อย่างใด
จ�ำพวกที่ ๒ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคน
จ�ำพวกที่ ๑ แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ คือ
		
(๑) ตาหรือหนังตาผิดปกติจนปรากฏชัดอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ แม้เพียง
ข้างเดียว
			 (ก) ตาเหล่ (Squint)
			 (ข) ลูกตาสั่น (Nystagmus)
		
(ค) แก้วตาขุ่น (Cataract)
		 (ง) กระจกตาขุ่น (Opacity of Cornea)
		 (จ) หนังตาตก ( Ptosis)
		 (ฉ) หนังตาม้วนเข้า (Entropion)
		 (ช) หนังตาม้วนออก (Ectropion)
		 (ซ) ชองหนังตา (Palpebral Fissure) ทั้งสองข้างกว้างไม่เท่ากันจนดูน่า
เกลียด
		
(๒) หูผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้แม้เพียงข้างเดียว
			 (ก) ใบหูผดิ รูปหรือผิดขนาดปรากฏชัดเจนจนดูนา่ เกลียด เช่น ลีบหรือเล็ก
หรือใหญ่ หรือบี้
			 (ข) ช่องหูมีหนองเรื้อรังและทั้งแก้วหูทะลุ
(๓) จมูกผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น บี้ หรือแหว่ง
(๔) ปากผิดรูปจนดูน่าเกลียด เช่น แหว่งหรือผิดรูปจนพูดไม่ชัด
(๕) ช่องปากผิดรูป หรือผิดปกติจนพูดไม่ชัด
		
(๖) หน้าผิดปกติจนดูน่าเกลียดอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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			 (ก) อัมพาต ( Facial Paralysis )
			 (ข) เนื้อกระตุก ( Tics )
			 (ค) แผลเป็นหรือปานทีห่ น้า มีเนือ้ ทีต่ งั้ แต่ ๑/๔ ของหน้าขึน้ ไป หรือยาวมาก
			 (ง) เนื้องอก ( Benign Tumou Tumous )
		
(๗) คอพอก (Simple Coitre )
		
(๘) ซอกคอหรือซอกรักแร้ติดกัด
		
(๙) อวัยวะเคลื่อนไหวผิดปกติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ แม้เพียงข้างเดียว
		 (ก) ข้อติด ( Ankylosis ) หรือหลวมหลุดง่ายหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวก จน
ท�ำงานไม่ถนัด
		 (ข) นิว้ มือหรือนิว้ เท้ามีจำ� นวนหรือขนาดของนิว้ ผิดปกติจนดูนา่ เกลียด หรือ
นิ้วบิดเกจนดูน่าเกลียดหรือจนท�ำงานไม่ถนัด หรือช่องนิ้วติดกันหรือนิ้วมือด้วนถึงโคนเล็บ
			 (ค) มือหรือแขนลีบหรือบิดเก
			 (ง) เท้าหรือขาลีบหรือบิดเก
		
(๑๐) กระดูกชิน้ ใหญ่ผดิ รูปจนท�ำให้อวัยวะนัน้ ท�ำงานไม่สะดวกหรือจนดูนา่ เกลียด
		
(๑๑) ไส้เลื่อนลงถุง
		
(๑๒) ภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศก�ำเนิด (Gender Identity Disorder)
(♦(๑๒) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ.๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕♦)
จ�ำพวกที่ ๓ ได้แก่ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหาร
ในขณะนั้นได้ เพราะป่วยซึ่งจะบ�ำบัดให้หายภายในก�ำหนด ๓๐ วันไม่ได้
จ�ำพวกที่ ๔ ได้แก่ คนพิการทุพพลภาพ หรือมีโรคที่ไม่สามารถจะรับราชการ
ทหารได้ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑
การวินิจฉัยลักษณะพิการและโรคต่าง ๆ นั้น ถ้าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมผู้ตรวจยังมี
ความสงสัย ก็ให้คณะกรรมการตรวจเลือกจัดเข้าไว้ในคนจ�ำพวกที่ ๑ ก่อน
ใบส�ำคัญที่จะออกให้แก่คนจ�ำพวกที่ ๓ และคนจ�ำพวกที่ ๔ ให้เป็นไปตามแบบ สด.๔
และแบบ สด. ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกลงชื่อแล้วมอบให้กรรมการ
สัสดีจังหวัดไว้เป็นหลักฐานเพื่อด�ำเนินการตามระเบียบต่อไป
บุคคลซึ่งคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าเข้าอยู่ในคนจ�ำพวก
ที่ ๒ จ�ำพวกที่ ๓หรือจ�ำพวกที่ ๔ ถ้ากรรมการซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมมีความเห็น
แย้งรวมกันสองคน ให้ส่งตัวบุคคลนั้นเข้าตรวจเลือก ร่วมกับคนในจ�ำพวกเดียวกัน ตามความ
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เห็นแย้งของกรรมการ ซึ่งมิใช่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ถ้าบุคคลนั้นต้องเข้ากองประจ�ำการ
ก็ให้กรรมการ ซึ่งมีความเห็นแย้งกันนั้นต่างฝ่ายต่าง ท�ำค�ำชี้แจงยื่นต่อกรรมการชั้นสูง ภายใน
เจ็ดวัน นับแต่วันเสร็จการตรวจเลือกในจังหวัดนั้น
ข้อ ๔ บุคคลซึ่งจะเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการนั้น ต้องมีขนาดรอบตัวตั้งแต่
เจ็ดสิบหกเซนติเมตร ขึ้นไปในเวลาหายใจออกและสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรสี่สิบหกเซนติเมตรขึ้นไป
วิธีวัดขนาดนั้น ให้กระท�ำดังนี้ คือ ให้ยืนตั้งตัวตรงส้นเท้าชิดกัน ขนาดสูงให้วัดตั้งแต่
ส้นเท้าจนสุดศีรษะขนาดรอบตัวให้คล้องแถบเมตรรอบตัวให้ริมล่างของแถบได้ระดับราวนม
โดยรอบวัดเมื่อหายใจออกเต็มที่หนึ่งครั้งและหายใจเข้าเต็มที่หนึ่งครั้ง
ข้อ ๕ วิธีคัดเลือกนั้น ให้เลือกคนจ�ำพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรหกสิบ
เซนติเมตรขึ้นไปก่อน ถ้ามีจ�ำนวนมากกว่าจ�ำนวนที่ต้องการก็ให้จับสลาก
ถ้าคนจ�ำพวกที่ ๑ ซึ่งมีขนาดสูงตั้งแต่หนึ่งเมตรหกสิบเซนติเมตรขึ้นไปมีไม่เพียงพอกับ
จ�ำนวนที่ต้องการ ให้เลือกขนาดสูงถัดรองลงมา ตามล�ำดับจนพอกับความต้องการ ถ้าเลือกถึง
ขนาดใดเกินจ�ำนวนต้องการ ให้จับสลากเฉพาะขนาดนั้น
ถ้าคนจ�ำพวกที่ ๑ มีไม่พอกับจ�ำนวนที่ต้องการ ให้เลือกจากคนจ�ำพวกที่ ๒ ถ้ายังไม่พอ
อีก ก็ให้เลือกจากคนที่จะได้รับการผ่อนผันโดยวิธีเดียวกับที่กล่าวในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
คนจ�ำพวกที่ ๓ ให้เรียกมาตรวจเลือกในคราวถัดไป เมื่อคณะกรรมการตรวจเลือกได้
ตรวจเลือกแล้วยังคงเป็นคนจ�ำพวกที่ ๓ อยู่รวม ๓ ครั้ง ให้งดเรียก
ข้อ ๖ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจ�ำการนั้น ถ้ามีจ�ำนวน
มากกว่าจ�ำนวนที่ต้องการก็ให้จับสลาก ผู้ใดจับได้สลากเป็นแผนกทหารบก ทหารเรือ ทหาร
อากาศ หรือต�ำรวจ ให้ส่งเข้ากองประจ�ำการแผนกนั้น สลากนั้นให้มีเท่าจ�ำนวนทหารกองเกิน
ทีจ่ ะต้องจับสลาก แบ่งเป็นเครือ่ งหมายสีแดงอย่างหนึง่ สีดำ� อย่างหนึง่ สีแดงให้มเี ท่ากับจ�ำนวน
ทีต่ อ้ งการรับเข้ากองประจ�ำการ นอกนัน้ เป็นสีดำ� ถ้าในแห่งเดียวกันนัน้ จะต้องส่งทหารกองเกิน
เข้ากองประจ�ำการหลายแผนก ให้เขียนนามแผนกนัน้ ๆ ในสลากเครือ่ งหมายสีแดงตามจ�ำนวน
ที่ต้องการ
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖
จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ. ๙ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖ ความในข้อ ๓ นี้ ถูกยกเลิก
และใช้ความใหม่แทนแล้ว โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ.๒๕๑๘) ฯ ตาม ๙๒ ร.จ. ๘
ตอนที่ ๒๓๗ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๘)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ.๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง มหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
		
(๑) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
		
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๒ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึง่ ได้รบั การผ่อนผันไม่ตอ้ งเรียกเข้ารับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม คือ
		
(๑) พระภิกษุ สามเณร
		
(๒) นักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน
		
(๓) นักบวชศาสนาอื่น ซึ่งมีหน้าที่ประจ�ำในกิจของศาสนาและไม่เรียกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ�ำการ ในยามปกติตามกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๒)
		
(๔) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
		
(๕) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
ก�ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
		
(๖) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
		
(๗) นักศึกษาของศูนย์กลางอบรมการศึกษาผู้ใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ
		
(๘) นักศึกษาของศูนย์ฝึกการบินพลเรือนของกระทรวงคมนาคม
		
(๙) นักเรียนซึ่งออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศและได้รับการผ่อนผันตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒)
		
(๑๐) ครูซึ่งประจ�ำท�ำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่น และซึ่งไม่เรียกเข้ารับราชการทหาร
กองประจ�ำการในยามปกติตามกฎกระทรวง ที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕)
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(๑๑) พนักงานวิทยุของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐบาล
		
(๑๒) ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง หรือคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้เฉพาะ ผู้ซึ่งท�ำงานโดยใช้วิชาหรือฝีมือ
		
(๑๓) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
กลาโหม พลเรือน ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งรับเงินเดือนประจ�ำ และ
เป็นข้าราชการหรือพนักงานตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไป แล้วแต่กรณี
(๑๔) ข้าราชการซึ่งได้รับค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยปัจจุบันทันด่วนให้ไป
ราชการอันส�ำคัญยิ่ง หรือไปราชการต่างประเทศโดยค�ำสั่งของเจ้ากระทรวง
		
(๑๕) หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ
(๑๕) หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ
(๑๖) ปลัดอ�ำเภอ
(๑๗) ต�ำรวจประจ�ำการ
		
(๑๘) ก�ำนัน
(๑๙) ผู้ใหญ่บ้าน
(๒๐) สารวัตรก�ำนัน
(๒๑) แพทย์ประจ�ำต�ำบลซึ่งมิใช่ทหารกองหนุน
(๒๒) นายกเทศมนตรีหรือเทศมนตรี
(๒๓) ผู้ซึ่งท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในราชการ เทศบาล องค์การ
ของรัฐบาลหรือในกิจการเกี่ยวกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง
การธนาคาร หากขาดไปจะท�ำให้กิจการเสียหายและจะหาผู้อื่นแทนไม่ได้ ตามที่กระทรวง
กลาโหมกับกระทรวง ทบวง กรม เจ้าหน้าที่จะได้ตกลงกัน
(๒๔) บุคคลทีอ่ ยูใ่ นระหว่างการศึกษาตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา ๒๙ (๓)
(๒๕) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
ข้อ ๓ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึ่งถูกเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร
หรือเพื่อ ทดลองความพรั่งพร้อม แต่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับการตรวจสอบ การฝึกวิชา
ทหารหรือการทดลองความพรั่งพร้อม คือ
		
(๑) บุคคลซึ่งจ�ำเป็นต้องหาเลี้ยงบิดาหรือมารดา ซึ่งไร้ความสามารถหรือ
พิการทุพพลภาพ หรือชรา จนหาเลีย้ งชีพไม่ได้และไม่มผี อู้ นื่ เลีย้ งดู แต่ถา้ มีบตุ รหลายคนจะต้อง
เข้ารับราชการทหารในการเรียกพลพร้อมกัน คงผ่อนผันให้คนเดียว ตามแต่บดิ าหรือมารดาจะเลือก
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(๒) บุคคลซึง่ จ�ำเป็นต้องหาเลีย้ งบุตรซึง่ มารดาตาย ไร้ความสามารถ หรือพิการ
ทุพพลภาพและบุคคลซึ่งจ�ำเป็นต้องหาเลี้ยงพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือ
มารดาซึ่งบิดามารดาตาย ทั้งนี้เมื่อบุตรหรือพี่หรือน้องนั้นหาเลี้ยงชีพไม่ได้และไม่มีผู้อื่นเลี้ยงดู
ข้อ ๔ ทหารกองเกิน หรือทหารกองหนุนผู้ใด ไปท�ำมาหาเลี้ยงชีพในท้องที่อ�ำเภออื่น
ชั่วคราว ถ้าได้ทราบประกาศเรียกพล หรือได้รับหมายเรียกพลเพื่อตรวจสอบของอ�ำเภอที่เป็น
ภูมิล�ำเนาทหาร ณ อ�ำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราว และไม่สามารถจะไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบตามที่ถูกเรียกได้ให้ไปชี้แจงด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราวนั้นก่อน
ถึงก�ำหนดวันเรียกพล เมื่อนายอ�ำเภอสอบสวนเห็นเป็นการสมควรก็อนุญาตให้ผู้นั้นได้รับการ
ผ่อนผันได้ แล้วแจ้งไปยังนายอ�ำเภอท้องทีท่ เี่ ป็นภูมลิ ำ� เนาทหารภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้
รับแจ้ง
ข้อ ๕ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนผู้ใดไปท�ำมาหาเลี้ยงชีพอยู่ในท้องที่อ�ำเภออื่น
ชัว่ คราว ถ้าได้ทราบประกาศเรียกพลหรือได้รบั หมายเรียกพลเพือ่ ฝึกวิชาทหาร หรือเพือ่ ทดลอง
ความพรัง่ พร้อมของอ�ำเภอทีเ่ ป็นภูมลิ ำ� เนาทหาร ณ อ�ำเภอท้องทีท่ ไี่ ปอยูช่ วั่ คราวและไม่สามารถ
จะไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารหรือไม่สามารถจะไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อทดลอง
ความพรั่งพร้อมตามที่ถูกเรียกได้เพราะไม่มีค่าพาหนะหรือจะไปไม่ทัน ให้ผู้นั้นไปชี้แจงด้วย
ตนเองต่อนายอ�ำเภอท้องที่ที่ไปอยู่ชั่วคราวนั้นทันที เมื่อนายอ�ำเภอสอบสวนได้ความจริงก็ให้
ส่งผู้นั้นไปเข้ารับการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการเรียกพลเพื่อทดลองความพรั่ง
พร้อมยังท้องทีอ่ ำ� เภอทีเ่ รียกนัน้ ถ้าจะส่งไปไม่ทนั หรือไม่สามารถจะส่งไปยังท้องทีอ่ ำ� เภอทีเ่ รียก
ได้ ก็ให้สง่ ผูน้ นั้ ไปเข้ารับการเรียกพล เพือ่ ฝึกวิชาทหารหรือเข้ารับการเรียกพลเพือ่ ทดลองความ
พรั่งพร้อมในท้องที่อ�ำเภอที่มีการเรียกพล ตามที่เห็นสมควร แล้วแจ้งไปยังนายอ�ำเภอท้องที่ที่
เป็นภูมิล�ำเนาทหารภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๖ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึง่ ได้รบั การผ่อนผันไม่ตอ้ งเรียกเข้ารับราชการ
ทหารในการเรี ย กพลเพื่ อ ตรวจสอบเพื่ อ ฝึ ก วิ ช าทหาร หรื อ เพื่ อ ทดลองความพรั่ ง พร้ อ ม
ตามข้อ ๒ ให้ปฏิบัติดังนี้คือ
		
(๑) ให้บุคคลตาม (๑) และ (๒) ของข้อ ๒ แจ้งต่อเจ้าอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมี
ที่อยู่หรือพ�ำนักอาศัยอยู่และให้เจ้าอาวาสที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าว
ตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่วัดนั้นตั้งอยู่
โดยไม่ชกั ช้า แต่ถา้ บุคคลนัน้ มีภมู ลิ ำ� เนาทหารอยูใ่ นท้องทีจ่ งั หวัดอืน่ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้
รับบัญชีรายชื่อส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหาร
ของบุคคลนั้น
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(๒) ให้บุคคลตาม (๓) ของข้อ ๒ น�ำหลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอ
แห่งท้องทีท่ ี่ บุคคลนัน้ มีหน้าทีป่ ระจ�ำในกิจการของศาสนาอยู่ และให้นายอ�ำเภอทีไ่ ด้รบั แจ้งจัด
ท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัด แห่งท้องที่ที่อ�ำเภอนั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่ในท้องที่
จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อส่งบัญชีรายชื่อนั้น ต่อไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
		
(๓) ให้บุคคลตาม (๔) ของข้อ ๒ แจ้งต่อเลขาธิการรัฐสภา และให้เลขาธิการ
รัฐสภาจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยัง
กระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนี้ต่อไปยังกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
		
(๔) ให้บคุ คลตาม (๙) ของข้อ ๒ แจ้งหลักฐานไปยังนายอ�ำเภอแห่งท้องทีท่ เี่ ป็น
ภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น และให้นายอ�ำเภอที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคล
ดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่
อ�ำเภอนั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า
		
(๕) ให้บุคคลตาม (๕) (๖) (๗) (๘) และ (๒๔) ของข้อ ๒ แจ้งต่อสถานศึกษาที่
บุคคลนั้นศึกษาอยู่ และให้สถานศึกษาที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตาม
แบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหม
ส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็น
ภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
(๖) ให้บุคคลตาม (๑๑) (๑๒ (๑๓) (๑๔) (๒๒) และ (๒๓) ของข้อ ๒ แจ้งต่อ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยาหรือเทศบาลซึ่งบุคคลนั้น
สังกัดอยูแ่ ล้วแต่กรณีและให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้ององค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา
หรือเทศบาลทีไ่ ด้รบั แจ้งจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวง
นี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้าให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังกอง
บัญชาการทหารสูงสุด และผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
		
(๗) ให้บุคคลตาม (๑๐) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ของข้อ
๒ น�ำหลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นประจ�ำหรือสังกัดอยู่ แล้ว
แต่กรณี และให้นายอ�ำเภอที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕
ท้ายกฎกระทรวงนี้ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อ�ำเภอนั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้า
บุคคลนั้นมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับบัญชีรายชื่อส่ง
บัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
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การผ่อนผันไม่ต้องเรียกเข้ารับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝีก
วิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึ่งมีฐานะ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒ ให้มีผลนับแต่วันที่เจ้าอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอ�ำเภอ
ส่งบัญชีรายชือ่ ของบุคคลดังกล่าวไปยังผูว้ า่ ราชการ จังหวัดแห่งท้องทีท่ วี่ ดั หรืออ�ำเภอนัน้ ตัง้ อยู่
หรือไปยังกระทรวงกลาโหมแล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพ้นจากฐานะตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒ (๑)
(๒) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) (๒๑)
(๒๒) (๒๓) และ (๒๔) ให้ เจ้าอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี จัดท�ำ
บัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วด�ำเนินการต่อไปตาม
ขั้นตอนและวิธีการตามที่ก�ำหนดไว้ใน (๑)(๓) (๕) (๖) และ (๗) โดยไม่ชักช้า ส่วนในกรณีที่
ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพ้นจากฐานะตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๒ (๓) และ (๙) ให้บุคคล
นัน้ แจ้งด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องทีท่ เี่ ป็นภูมลิ ำ� เนาทหารของบุคคลนัน้ โดยไม่ชกั ช้า และ
ให้ น ายอ� ำ เภอที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ของบุ ค คลดั ง กล่ า วตามแบบ สด.๔๖ ท้ า ย
กฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่อ�ำเภอนั้นตั้งอยู่โดยเร็ว
การพ้นจากฐานะตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ ๒ ให้มผี ลทันทีนบั แต่วนั ทีบ่ คุ คลนัน้ พ้นจากฐานะ
ดังกล่าว
ข้อ ๗ ทหารกองเกิ น หรื อ ทหารกองหนุ น ซึ่ ง ได้ รั บ การผ่ อ นผั น ไม่ ต ้ อ งเข้ า รั บ การ
ตรวจสอบการฝึกวิชาทหารหรือการทดลองความพรัง่ พร้อมตาม (๑) และ (๒) ของข้อ ๓ ให้รอ้ ง
ต่ อ นายอ� ำ เภอท้ อ งที่ ก ่ อ นถึ ง ก� ำ หนดวั น เข้ า รั บ ราชการทหารในการเรี ย กพลไม่ น ้ อ ยกว่ า
สามสิบวัน เว้นแต่ในกรณีซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้ร้อง ให้นายอ�ำเภอจัดการสอบสวนหลักฐาน
แล้วส่ง ให้คณะเจ้าหน้าที่ซึ่งผู้บังคับการจังหวัดทหารบกแต่งตั้งขึ้นพิจารณา ถ้าเห็นสมควรก็
ผ่อนผันให้
ข้อ ๘ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึง่ ได้รบั การผ่อนผันไม่ตอ้ งเข้ารับการระดมพล
คือ
		
(๑) พระภิกษุ สามเณร และนักบวชในพระพุทธศาสนาแห่งนิกายจีนหรือญวน
ซึ่งเป็นนักธรรมตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
		
(๒) นักบวชศาสนาอื่น ซึ่งมีหน้าที่ประจ�ำในกิจของศาสนา และไม่เรียกเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ�ำการ ในยามปกติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔(๒)
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(๓) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
(๔) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหม
ก�ำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร
(๕) นักเรียนโรงเรียนเตรียมทหารของกระทรวงกลาโหม
		
(๖) นักเรียนซึง่ ออกไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศและได้รบั การผ่อนผันตามกฎ
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๗ (๒)
(๗) ครูซึ่งประจ�ำท�ำการสอนหนังสือ หรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น และ ซึ่งไม่เรียกเข้ารับราชการทหารกอง
ประจ�ำการ ในยามปกติ ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๔ (๕)
		
(๘) พนักงานวิทยุของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การของรัฐบาล
		
(๙) ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้เฉพาะผู้ซึ่งท�ำงานโดยใช้วิชาหรือฝีมือ
(๑๐) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการ
กลาโหมพลเรือน ข้าราชการอัยการ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตาม
กฎหมายว่าด้วยบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งรับเงินเดือนประจ�ำ และเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานตั้งแต่ระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปแล้วแต่กรณี
(๑๑) ข้าราชการซึ่งได้รับค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยปัจจุบันทันด่วน ให้ไป
ราชการ อันส�ำคัญยิ่งหรือไปราชการต่างประเทศโดยค�ำสั่งของเจ้ากระทรวง
(๑๒) หัวหน้าส่วนราชการประจ�ำอ�ำเภอหรือกิ่งอ�ำเภอ
(๑๓) ปลัดอ�ำเภอ
(๑๔) ต�ำรวจประจ�ำการ
(๑๕) ก�ำนัน
(๑๖) ผู้ใหญ่บ้าน
(๑๗) สารวัตรก�ำนัน
(๑๘) แพทย์ประจ�ำต�ำบลซึ่งมิใช่ทหารกองหนุน
(๑๙) นายกเทศมนตรี หรือเทศมนตรี
		
(๒๐) ผู้ซึ่งท�ำงานประจ�ำในต�ำแหน่งหน้าที่ส�ำคัญในราชการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การของรัฐบาล หรือในกิจการเกีย่ วกับการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
พาณิชยกรรม การขนส่ง การธนาคาร หากขาดไปจะท�ำให้กิจการเสียหายและจะหาผู้อื่นแทน
ไม่ได้ ทั้งนี้ตามที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวง ทบวง กรม เจ้าหน้าที่จะได้ตกลงกัน
(๒๑) บุคคลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเห็นสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ
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ข้อ ๙ ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนซึง่ ได้รบั การผ่อนผันไม่ตอ้ งเข้ารับการระดมพล
ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ให้บุคคลตาม (๑) ของข้อ ๘ แจ้งต่อเจ้าอาวาสวัดซึ่งบุคคลนั้นมีที่อยู่หรือ
พ�ำนัก อาศัยอยู่ และให้เจ้าอาวาสที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ
สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนีส้ ง่ ไปยัง ผูว้ า่ ราชการจังหวัดแห่งท้องทีท่ วี่ ดั นัน้ ตัง้ อยูโ่ ดยไม่ชกั ช้า แต่
ถ้าบุคคลนัน้ มีภมู ลิ ำ� เนาทหารอยูใ่ นท้องทีจ่ งั หวัดอืน่ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั บัญชีรายชือ่
ส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
(๒) ให้บุคคลตาม (๒) ของข้อ ๘ น�ำหลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอ
แห่งท้องที่ ทีบ่ คุ คลนัน้ มีหน้าทีป่ ระจ�ำในกิจของศาสนาอยู่ และให้นายอ�ำเภอทีไ่ ด้รบั แจ้งจัดท�ำ
บัญชีรายชือ่ ของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด. ๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนีส้ ง่ ไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัด
แห่งท้องที่ที่อ�ำเภอนั้นตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า แต่ถ้าบุคคลนั้นมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัด
อืน่ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั บัญชีรายชือ่ ส่งบัญชีรายชือ่ นัน้ ต่อไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดแห่ง
ท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
(๓) ให้บุคคลตาม (๓) ของข้อ ๘ แจ้งต่อเลขาธิการรัฐสภา และให้เลขาธิการ
รัฐสภา จัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยัง
กระทรวงกลาโหม โดยไม่ชกั ช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชือ่ นัน้ ต่อไปยังกองบัญชาการ
ทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
(๔) ให้บุคคลตาม (๔) และ (๕) ของข้อ ๘ แจ้งต่อสถานศึกษาที่บุคคลนั้นศึกษา
อยู่และให้สถานศึกษาที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าว ตามแบบ สด.๔๕ ท้าย
กฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังกระทรวงกลาโหมโดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหมส่งบัญชีรายชื่อนั้น
ต่อไปยังกองบัญชาการทหารสูงสุด และผูว้ า่ ราชการจังหวัดแห่งท้องทีท่ เี่ ป็นภูมลิ ำ� เนาทหารของ
บุคคลนั้น
		
(๕) ให้บคุ คลตาม (๖) ของข้อ ๘ แจ้งหลักฐานไปยังนายอ�ำเภอแห่งท้องทีท่ เี่ ป็น
ภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น และให้นายอ�ำเภอที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดัง
กล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่อ�ำเภอนั้น
ตั้งอยู่โดยไม่ชักช้า
		
(๖) ให้บุคคลตาม (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๙) และ (๒๐) ของข้อ ๘ แจ้งต่อส่วน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยาหรือเทศบาลซึง่ บุคคลนัน้ สังกัด
อยู่ แล้วแต่กรณีและให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสากิจ เมืองพัทยา หรือ
เทศบาลที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้
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ส่งไปยังกระทรวงกระกลาโหม โดยไม่ชักช้า ให้กระทรวงกลาโหม ส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไป
ยังกองบัญชาการทหารสูงสุดและผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของ
บุคคลนั้น
		
(๗) ให้บุคคลตาม (๗) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗) และ (๑๘) ของ
ข้อ ๘ น�ำ หลักฐานไปแจ้งด้วยตนเองต่อนายอ�ำเภอแห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นประจ�ำ หรือสังกัดอยู่
แล้วแต่กรณี และให้นายอ�ำเภอที่ได้รับแจ้งจัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวตามแบบ
สด. ๔๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดแห่งท้องทีท่ อี่ ำ� เภอนัน้ ตัง้ อยูโ่ ดยไม่ชกั ช้า
แต่ถา้ บุคคลนัน้ มีภมู ลิ ำ� เนาทหารอยูใ่ นท้องทีจ่ งั หวัดอืน่ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั บัญชีรายชือ่
ส่งบัญชีรายชื่อนั้นต่อไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของบุคคลนั้น
การผ่อนผันไม่ตอ้ งเข้ารับการระดมพลของทหารกองเกินหรือทหารกองหนุน ซึง่ มีฐานะ
ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๘ ให้มีผลนับแต่วันที่เจ้าอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอ�ำเภอ
ส่งบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่วัดหรืออ�ำเภอนั้น
ตั้งอยู่ หรือไปยังกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี
ในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนพ้นจากฐานะตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๘ (๑)
(๓) (๔) (๕) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) (๑๕) (๑๖) (๑๗ (๑๘) (๑๙) และ (๒๐)
ให้เจ้าอาวาส เลขาธิการรัฐสภา สถานศึกษา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ เมืองพัทยา เทศบาล หรือนายอ�ำเภอ แล้วแต่กรณี จัดท�ำบัญชีรายชื่อของบุคคลดัง
กล่าวตามแบบ สด.๔๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้แล้วด�ำเนินการต่อไปตามขั้นตอนและวิธีการตามที่
ก�ำหนดไว้ใน (๑) (๓) (๔) (๖) และ (๗) โดยไม่ชักช้า ส่วนในกรณีที่ทหารกองเกินหรือทหารกอง
หนุนพ้นจากฐานะตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๘ (๒) และ (๖) ให้ บุคคลนั้นแจ้งด้วยตนเองต่อนาย
อ�ำเภอแห่งท้องทีท่ เี่ ป็นภูมลิ ำ� เนาทหารของบุคคลนัน้ โดยไม่ชกั ช้า และให้นายอ�ำเภอทีไ่ ด้รบั แจ้ง
จัดท�ำบัญชีรายชือ่ ของบุคคลดังกล่าวตามแบบ สด.๔๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ ส่งไปยังผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดแห่งท้องที่ที่อ�ำเภอนั้นตั้งอยู่โดยเร็ว
การพ้นจากฐานะตามทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ ๘ ให้มผี ลทันทีนบั แต่วนั ทีบ่ คุ คลนัน้ พ้นจากฐานะ
ดังกล่าว
ข้อ ๑๐ ในกรณีจำ� เป็นเพือ่ การป้องกันประเทศ โดยตรงรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
จะสั่งเพิกถอนการผ่อนผันตามข้อ ๒ หรือ ๘ แก่ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนบางคนหรือ
บางประเภทในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม
หรือในการระดมพลคราวใดก็ตามที่เห็นสมควรก็ได้”
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ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

			
			

จอมพล ถ. กิตติขจร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเอก ป. จารุเสถียร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

( ๙๐ ร.จ. ๒๗ ตอนที่ ๓๐ (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๑๖ ความใน (๑๓) ของข้อ ๒
ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒ (พ.ศ.๒๕๒๐)ฯ และ
(๑๐) ของข้อ ๘ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทรกแล้วโดยข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๒
(พ.ศ.๒๕๒๐)
(ความใน ข้อ ๖ , ๙ และข้อ ๑๐ ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยข้อ ๑, ๒ และ ๓ แห่ง
กฎกระทรวงโดย ข้อ ๔ แห่ง กฎกระทรวงฉบับที่ ๗๒ เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๒๒๗ หน้า ๑๓๐๐๘
ร.จ. ๒๔ ธ.ค. ๓๔ )

246

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๐ (พ.ศ. ๒๕๑๖)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
--------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติ
รั บ ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๖ และมาตรา ๑๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก
กฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ ให้ผู้ขอ
ลงบัญชียื่นใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน พร้อมด้วยสูติบัตร หรือบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน และส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอลงบัญชีต่อนายอ�ำเภอท้องที่ ในกรณีที่มีผู้แจ้ง
แทนตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง หรือมาตรา ๑๙ วรรคสาม ให้ผู้แจ้งแทนปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ผู้ขอลงบัญชี
การลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๙ ให้ผู้ขอลงบัญชี หรือผู้แจ้งแทนน�ำใบส�ำคัญ
หรือใบรับ แล้วแต่กรณี ของผู้ขอลงบัญชีมามอบคืนให้นายอ�ำเภอท้องที่เพื่อท�ำลายด้วย
ข้อ ๒ เมื่อนายอ�ำเภอท้องที่ได้รับใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน และตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้รบั ลงบัญชีทหารกองเกิน และออกใบส�ำคัญมอบให้ผขู้ อ
ลงบัญชีทหาร กองเกินรับไป
ในกรณีที่ไม่อาจออกใบส�ำคัญให้ได้ทัน ให้ออกใบรับให้ไปพลางก่อน พร้อมกับนัด
ให้มารับ ใบส�ำคัญภายหลัง
ข้อ ๓ การลงบัญชีทหารกองเกินของสามเณรเปรียญตามมาตรา ๒๑(๑) ให้นายอ�ำเภอ
ท้องทีไ่ ปจัดท�ำทีว่ ดั หรือส�ำนักสงฆ์ โดยให้สามเณรเปรียญกรอกข้อความตามรายการในใบแสดง
ตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
เมือ่ นายอ�ำเภอท้องทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐานเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้รบั ลงบัญชีทหาร
กองเกินและออกใบส�ำคัญมอบให้สามเณรเปรียญรับไป
ข้อ ๔ การลงบัญชีทหารกองเกินของผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุม หรือคุมขังของเจ้า
พนักงานตามมาตรา ๒๑ (๒) ให้นายอ�ำเภอท้องที่ส่งใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไป
ให้เจ้าพนักงานควบคุมหรือคุมขัง เพื่อให้ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขัง กรอกข้อความ
ตามรายการในใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน
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เมือ่ นายอ�ำเภอท้องทีต่ รวจสอบเอกสารหลักฐานเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้รบั ลงบัญชีทหาร
กองเกินและออกใบส�ำคัญมอบให้ผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างควบคุมหรือคุมขังรับไป
ข้อ ๕ เมื่อบุคคลตามข้อ ๓ และข้อ ๔ กรอกข้อความตามรายการในใบแสดงตนเพื่อลง
บัญชี ทหารกองเกินแล้ว ถ้าปรากฏว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ซึ่งจะต้องลงบัญชีทหารกองเกินในท้องที่
อ�ำเภออื่น ให้ นายอ�ำเภอท้องที่ส่งใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินไปยังนายอ�ำเภอ
ท้องที่ที่บุคคลนั้นจะต้องลงบัญชีทหารกองเกินเพื่อจัดการลงบัญชีทหารกองเกินและออกใบ
ส�ำคัญให้ เมื่อนายอ�ำเภอท้องที่ดังกล่าวรับลงบัญชีทหารกองเกิน และออกใบส�ำคัญให้แล้ว
ให้สง่ บัญชีทหารกองเกิน และใบส�ำคัญไปยังนายอ�ำเภอท้องทีท่ เี่ ป็นผูส้ ง่ ใบแสดงตนเพือ่ ลงบัญชี
ทหารกองเกินเพือ่ ให้บคุ คลนัน้ ลงลายมือชือ่ หรือลงลายพิมพ์นวิ้ มือไว้ในบัญชีทหารกองเกินแล้ว
มอบใบส�ำคัญให้บุคคลนั้นรับไปส�ำหรับบัญชีทหารกองเกินนั้นให้ส่งคืนไปยังนายอ�ำเภอท้องที่
ที่เป็นผู้รับลงบัญชีทหารกองเกิน
ข้อ ๖ ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ใบส�ำคัญ ใบรับ และบัญชีทหารกองเกิน
ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงดังนี้
		
(๑) ใบแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน แบบ สด. ๔๔
		
(๒) ใบส�ำคัญ แบบ สด. ๙
		
(๓) ใบรับ แบบ สด. ๑๐
(๔) บัญชีทหารกองเกิน แบบ สด. ๑
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

			
			

พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			
			

พ่วง สุวรรณรัฐ
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๐ ร.จ.๖๔๔ ตอนที่ ๑๖๗ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๑๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ.๒๕๑๗)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
-----------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒๖ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
และมาตรา ๕๑ แห่งพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
กลาโหมและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๑ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ ครูซึ่งประจ�ำท�ำการสอนหนังสือหรือวิชาการต่าง ๆ ที่อยู่ในความควบคุม
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งให้ลงบัญชีทหารกองเกินไว้ แต่ยกเว้น
ไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการในยามปกติ ได้แก่ครูในมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โรงเรียนทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงเรียน
การชลประทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โรงเรี ย นฝึ ก อาชี พ และโรงเรี ย น
ประชาสงเคราะห์ ของกระทรวงมหาดไทย โรงเรียนเทศบาล โรงเรียนและสถานศึกษาสังกัด
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กรมการฝึกหัดครู กรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมพลศึกษา กรมศิลปากร กรมสามัญศึกษา
ส�ำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน ส�ำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน โรงเรียนเอกชนทีเ่ ปิดท�ำการสอนตัง้ แต่ระดับอนุบาลขึน้ ไปทัง้ สายสามัญและ
สายอาชีพซึ่งใช้หลักสูตรที่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าสองปี ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรคติดต่อ
และสถานศึกษาเคมีปฏิบัติของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ข้อ ๓ ครูซึ่งได้รับการยกเว้นตามข้อ ๒ ต้อง
		
(๑) เป็นครูประจ�ำท�ำการสอนนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคน
เป็นปกติและในจ�ำนวนนักเรียน นิสติ หรือนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าคนนี้ ยกเว้นครูได้คนเดียว
หรือเป็นครูสอนประจ�ำเฉพาะวิชาซึง่ ท�ำการสอนนักเรียน นิสติ หรือนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่าสิบห้า
คนเป็นปกติ และในจ�ำนวนนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าคนนี้ยกเว้นครูได้คน
เดียวเช่นกัน
		
(๒) มีเวลาสอนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง ส�ำหรับครูซึ่งประจ�ำท�ำ
การสอนในสถานศึกษาตัง้ แต่มธั ยมศึกษาลงมา หรือไม่นอ้ ยกว่าสิบห้าชัว่ โมง ส�ำหรับครูซงึ่ ประจ�ำ
ท�ำการสอนในสถานศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษา
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ข้อ ๔ วิธีการยกเว้นครู
		
(๑) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อครูซึ่งจะได้รับการยกเว้นไปยังผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งครูผู้นั้นท�ำการสอนอยู่ในท้องที่ก่อนเดือน
เมษายนของปีที่ถูกเรียกไม่น้อยกว่าหกสิบวันเว้นแต่กรณีการย้ายไปประจ�ำท�ำการสอน
ในสถานศึกษาอื่นนอกจากที่ก�ำหนด ไว้ในใบส�ำคัญยกเว้นครูให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ส่งรายชือ่ ครูทยี่ า้ ยมาประจ�ำท�ำการสอนซึง่ จะได้รบั การยกเว้นน้อยกว่าหกสิบวันได้ แต่ตอ้ งก่อน
การตรวจเลือกในจังหวัดที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของครูผู้นั้น
		
(๒) ให้ผวู้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร หรือผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็นผูอ้ อกใบส�ำคัญ
ยกเว้นครูให้แก่ครู ซึ่งท�ำการสอนอยู่ในท้องที่แล้วแจ้งให้หัวหน้าเขตหรือนายอ�ำเภอท้องที่
ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ ถ้าครูผู้นั้นมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่ในท้องที่จังหวัดอื่น
ต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนา
ทหารของครูผู้นั้นทราบ แล้วให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้
รับแจ้ง แจ้งให้หัวหน้าเขตหรือนายอ�ำเภอท้องที่ที่เป็นภูมิล�ำเนาทหารของครูผู้นั้นทราบ
อีกต่อหนึ่ง ทั้งนี้ให้แจ้งต่อกันภายในก�ำหนดสามสิบวัน
ส� ำ หรั บ ครู ซึ่ ง ท� ำ การสอนอยู่ในหน่ว ยฝึก อาชีพเคลื่อ นที่ ข องกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกใบส�ำคัญยกเว้นครูให้ แล้วด�ำเนินการนัยเดียวกับ
ที่กล่าวในวรรคหนึ่ง
ข้อ ๕ ใบส�ำคัญยกเว้นครู ให้เป็นไปตามแบบ สด. ๓๗ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
			
			

พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

กมล วรรณประภา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(๙๑ ร.จ. ๒๘๒ ตอนที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๗ และความในข้อ ๒ ถูกยกเลิกและ
ใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๓ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ฉบับที่ ๕๔ (พ.ศ.๒๕๒๐)
ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ.๒๕๒๓) ฉบับที่ ๖๗ (พ.ศ.๒๕๒๕) และฉบับที่ ๖๘ (พ.ศ.๒๕๒๖) ๑๐๐ ร.จ.
๘๓ ตอนที่ ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖)
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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ.๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗
-----------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
		
(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๒ โรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจ ซึง่ ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตาม
มาตรา ๔๑ คือ
(๑) โรคหรือความผิดปกติของตา
		
(ก) ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการ
มองเห็นยังอยู่ในระดับต�่ำกว่า ๗/๖๐ หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า ๑๐ องศา
		
(ข) สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็น
ยังอยู่ในระดับ ๖/๒๔ หรือต�่ำกว่าทั้งสองข้าง
		
(ค) สายตาสั้นมากกว่า ๘ ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า ๕ ไดออป
เตอร์ทั้งสองข้าง
		
(ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
		
(จ) ต้อหิน (Glaucoma)
		
(ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง ๒ ข้าง (Optic Atrophy)
		
(ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรังหรือขุ่นทั้งสองข้าง
		
(ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ท�ำงาน สูญเสียอย่างถาวร (Cranial
rd
th
th
never 3 , 4 , 6 , )
(◊(ซ) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ ๗๖(พ.ศ.๒๕๕๕)ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
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(๒) โรคหรือความผิดปกติของหู
		
(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐
รอบต่อวินาทีหรือเกินกว่า ๕๕ เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
		 (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
		 (ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง
		
(๓) โรคของหัวใจและหลอดเลือด
		
(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
		
(ข) ลิ้นหัวใจพิการ
		
(ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
			 (ง) โรคของกล้ามเนือ้ หัวใจ ชนิดทีไ่ ม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจ
เป็นอันตราย
			 (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
			 (ฉ) หลอดเลือดภายในกระโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดทีอ่ าจเป็น
อันตราย
		
(๔) โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด
		 (ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างรุนแรงและอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต
(◊๔) (ก) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)
ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
		 (ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย
(๕) โรคของระบบหายใจ
			 (ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
			 (ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการท�ำงาน
ของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume
in One Second หรือ Force Vital Capacity ต�่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
		
(ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง (Pulmonary Hypertension) ซึง่ วินจิ ฉัย
โดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram หรือโดยการใส่สายวัด
ความดันเลือดในปอด
		
(ง) โรคถุ ง น�้ ำ ในปอด (Lung Cyst) ที่ ต รวจวิ นิ จ ฉั ย ได้ โ ดยภาพถ่ า ย
รังสีทรวงอก หรือ เอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์ปอด
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(จ) โรคหยุดการหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea)
ซึ่งวินิจฉัยด้วยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)
(◊ (๕) (ก) – (จ) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖
(พ.ศ.๒๕๕๕ )ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
(๖) โรคของระบบปัสสาวะ
		
(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
		
(ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
		
(ค) ไตวายเรื้อรัง
		
(ง) ไตพองเป็นถุงน�้ำแต่ก�ำเนิด ( Polycystis Kidney)
(๗) โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
		
(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้
				 (๑) ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic Arthritis)
				 (๒) ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic Osteoarthritis)
				 (๓) โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรือ้ รัง (Spondyloarthropathy)
(◊ (ก) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕)
ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
			 (ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
				 (๑) แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธี
ใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
			
(๒) นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
			
(๓) นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
				 (๔) นิว้ มือในมือข้างเดียวกันตัง้ แต่สองนิว้ ขึน้ ไปด้วนจนถึงข้อปลายนิว้
หรือพิการถึงขั้น ใช้การไม่ได้
			 (๕) นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
			 (๖) นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกัน ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว
หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
			 (๗) นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือ
พิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
			 (๘) นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้ว
หรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้
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		 (ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
		 (ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชดั หรือแข็งทือ่ ชนิดถาวร
		 (จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น ( Atrophy or Contracture ) จนเป็น
ผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้
(๘) โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตะบอลิสัม
		 (ก) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท�ำงานน้อยไปอย่างถาวร
		
(ข) ภาวะต่อมพาราธัยรอยด์ท�ำงานน้อยไปอย่างถาวร
		
(ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
		
(ง) เบาหวาน
		
(จ) ภาวะอ้วน ( Obesity ) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย ( Body Mass
Index ) ตั้งแต่ ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไป
			 (ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตะบอลิสัมของแร่ธาตุ สารอาหาร
ดุลสารน�้ำอีเล็กโทรลัยท์และกรดด่าง ตลอดจนเมตะบอลิสัมอื่น ๆ ชนิดถาวร และอาจ
เป็นอันตราย
			 (ช) ภาวะต่อมธัยรอยด์ท�ำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism)
( ◊ช) เพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ )ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
(๙) โรคติดเชื้อ
		
(ก) โรคเรื้อน
		
(ข) โรคเท้าช้าง
		
(ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้
หายขาดได้
(๑๐) โรคทางประสาทวิทยา
		
(ก) จิตเจริญล่าช้า (Mental Retardation) ทีม่ รี ะดับเชาว์ปญ
ั ญา ๖๙ หรือ
ต�่ำกว่านั้น
			 (ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia)
ชนิดถาวร
		
(ค) ลมชัก ( Epilepsy ) หรือโรคทีท่ ำ� ให้มอี าการชัก (Seizures) อย่างถาวร
		
(ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
		
(จ) สมองเสื่อม (Dementia)

254

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

			 (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง หรือไขสันหลังที่ท�ำให้เกิดความผิด
ปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
		
(ช) กล้ามเนื้อหมดก�ำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)
		
(๑๑) โรคทางจิตเวช
		
(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
			
๑) โรคจิตเภท (Schizophrenia)
			
๒) โรคจิตกลุม่ หลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced
Delusional Disorder)
			
๓) โรคสคิซโซแอฟแฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
			
๔) โรคจิตทีเ่ กิดจากโรคทางกาย (Other Mental Disorder due to
Brain Damage and Dysfunction)
			
๕) โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic Psychosis)
			 (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
			
๑) โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective
Disorder)
			
๒) โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other Mental
Disorder due to Brain Damage and Dysfunction and to Physical Disorder)
			
๓) โรคอารมณ์แปรปรวนอืน่ ๆ (Other Mood (Affective) Disorder,
Unspecified Mood Disorder)
				 ๔) โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive
Disorder)
		 (ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
			
๑) จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา ๗๐ หรือต�่ำกว่า (Mental
Retardation)
			
๒) โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและ
ภาษา (Pervasive Developmental Disorder)
(◊(๑๑) ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ขอ้ ความใหม่แทนโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ )
ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
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(๑๒) โรคอื่น ๆ
		
(ก) กระเทย (Hermaphrodism)
		
(ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
		
(ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis)
(◊ (ค) แก้ไขโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ )ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
			 (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of liver )
		
(จ) คนเผือก (Albino )
		
(ฉ) โรคลูปสั อิรธิ มิ าโตซัสทัว่ ร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
		
(ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
		
(ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
				 ๑. จมูกโหว่
			
๒. เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
		
(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่ก�ำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar
Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
( ◊(ฌ) เพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ.๒๕๕๕ )ลง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ◊)
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

				
				
				

(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
( ชวลิต ยงใจยุทธ ) 		
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			
			

(ลงชื่อ) เสนาะ เทียนทอง
( นายเสนาะ เทียนทอง )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๖ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน การก�ำหนด
ความพิการทุพพลภาพหรือโรคซึง่ ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ จึงยังไม่สอดคล้องกับสภาพ
ของความพิการทุพพลภาพหรือ โรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การก�ำหนดความพิการ
ทุพพลภาพ หรือโรคเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนั สมควร
ปรับปรุงการก�ำหนดความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้เสีย
ใหม่ จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ (กฎกระทรวงฯ นี้ ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๑๘ ก ลง ๓ มิ.ย.๔๐ หน้า ๑๑)
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กฎกระทรวง
ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๕๘
-----------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓) และมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๓ เมือ่ กฎกระทรวงนีใ้ ช้บงั คับแล้ว ให้บคุ คลซึง่ เคยได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ�ำการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการต่อไป
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

			
			

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕
(พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ก�ำหนดให้บุคคล
ซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้เฉพาะบางท้องที่ซึ่งมีภูมิล�ำเนาอยู่ในท้องที่ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงดังกล่าว ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ เนือ่ งจากเป็น
ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลความเจริญ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง หรือไม่สามารถใช้ภาษา
ไทยในการสื่อสารได้ จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการรับราชการทหารกองประจ�ำการ แต่ใน
ปัจจุบันปัญหาอุปสรรคดังกล่าวได้หมดไปแล้ว สมควรยกเลิกการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการ
ทหารกองประจ�ำการดังกล่าว จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ค�ำชี้แจงกรมการสรรพก�ำลังกลาโหม
เรือ่ ง การปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึง่ ออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘
-------------------๑. ตามที่กฎกระทรวงยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓ ก เมื่อ ๒๑ ม.ค.๕๘ มีผลใช้บังคับแล้ว สรุปได้ดังนี้
		 ๑.๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
		 ๑.๒ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
		 ๑.๓ เมื่อกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแล้ว ให้บุคคลซึ่งเคยได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ�ำการตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ อยู่ในวันก่อนที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ
ยังคงได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการต่อไป
๒. เพือ่ ให้ประชาชนและเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องทราบการปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงยกเลิก
กฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับ
กาลปัจจุบนั พ.ศ.๒๕๕๘ ฉบับนี้ เป็นแนวทางเดียวกัน กรมการสรรพก�ำลังกลาโหม จึงขอชีแ้ จง
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
		 ๒.๑ ชายที่มีสัญชาติเป็นไทยตามกฎหมายที่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๑ ที่เป็นชนชาว
และมีถิ่นที่อยู่ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) ออกตามความในพระราช
บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ จ�ำนวน ๕๔๗ หมู่บ้าน กับ ๑ ต�ำบล ยังคงเป็นบุคคลที่ได้
รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการต่อไป
		 ๒.๒ ชายที่มีสัญ ชาติเป็น ไทยตามกฎหมายและอยู ่ ใ นพื้ น ที่ ต ามบั ญชี ท ้ า ยกฎ
กระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ.๒๕๑๘) เกิดปี พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี ในปี
พ.ศ.๒๕๕๘ จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตามมาตรา ๑๖ และผู้ที่เกิดหลังปี
พ.ศ.๒๕๔๑ จะต้องไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในปีถัดไปตามล�ำดับ
		 ๒.๓ บุคคลตามข้อ ๒.๑ หากต้องการเอกสารรับรองของทางราชการ ให้อ�ำเภอ
ภูมิล�ำเนาออกหนังสือรับรองเป็นบุคคลซึ่งไม่มีคุณวุฒิที่จะเป็นทหารได้ ตามมาตรา ๑๓(๓)
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ได้รบั การยกเว้นไม่ตอ้ งเข้ารับราชการทหารกองประจ�ำการ แล้วให้อำ� เภอทีอ่ อกหนังสือรับรอง
ส่งรายชื่อให้จังหวัดพร้อมส�ำเนาหนังสือรับรองเพื่อรวบรวมไว้แจ้งผลในการขอตรวจสอบของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จึงชี้แจงให้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป
						
			
พลโท ด�ำรงศักดิ์ วรรณกลาง
			
( ด�ำรงศักดิ์ วรรณกลาง )
						
			
เจ้ากรมการสรรพก�ำลังกลาโหม
			
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
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กฎกระทรวง
การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�ำการ
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้
พ.ศ. ๒๕๔๙
---------------------------------อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๓) และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการ
ทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ ๗๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
ข้อ ๒ บุคคลซึ่งจะได้รับการผ่อนผันตามมาตรา ๒๙(๓) คือ
		
(๑) กรณีการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
		
(ก) นิสติ หรือนักศึกษาในสถานศึกษาของรัฐทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมหรือก�ำกับ
ดูแลของหน่วยงานของรัฐ ให้ผอ่ นผันเฉพาะผูซ้ งึ่ อยูใ่ นระหว่างการศึกษาเพือ่ รับปริญญา ส�ำหรับ
นักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐทีเ่ ป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาหรือไม่ตอ้ งเข้าชัน้ เรียน จะต้อง
มีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่
ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถานศึกษาให้การรับรอง
		 (ข) นิสิต นักศึกษา หรือนักเรียน ในสถานศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี
ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับต�่ำกว่าปริญญาหรือระดับปริญญา
		 (ค) นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาสายอาชี พ หรื อ สายเฉพาะ
ทางอื่นๆ ที่อยู่ในสังกัด หรืออยู่ในความควบคุมหรือก�ำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ให้ผอ่ นผันเฉพาะผูซ้ งึ่ อยูใ่ นระหว่างการศึกษาระดับต�ำ่ กว่าปริญญา หรือระดับ
ปริญญา
			 (ง) นักเรียนในสถานศึกษาสายสามัญระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายทีอ่ ยู่
ในสังกัด หรืออยูใ่ นความควบคุมหรือก�ำกับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานของรัฐ
ให้ผ่อนผันจนส�ำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ในกรณีตาม (๑) (ก) ถึง (ค) ให้ผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์ เว้นแต่
นิสิตหรือนักศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์ ให้ผ่อนผันในระหว่างที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือ
สถาบันทางแพทย์เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรมอีกหนึ่งปี
ในกรณีตาม (๑) (ง) ให้ผ่อนผันจนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์
		
(๒) กรณีการศึกษานอกระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติผู้เรียนรู้
หรือศึกษานอกระบบการศึกษาของรัฐ ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียนรู้หรือศึกษา
นอกระบบ ดังนี้
			 (ก) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับต�่ำกว่าปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผัน
จนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์
		
(ข) การศึกษาทีอ่ าจเทียบได้ในระดับปริญญา ให้ได้รบั การผ่อนผันจนบุคคล
นั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์
(๓) กรณีการศึกษาตามอัธยาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
		
ผู้เรียนรู้หรือศึกษาตามอัธยาศัย ให้ผ่อนผันเฉพาะผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการเรียน
รู้หรือศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้
		
(ก) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับต�่ำกว่าปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผัน
จนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์
		
(ข) การศึกษาทีอ่ าจเทียบได้ในระดับปริญญา ให้ได้รบั การผ่อนผันจนบุคคล
นั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์
		
(๔) การศึกษาเฉพาะทางตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
		
ผูศ้ กึ ษาตามการศึกษาเฉพาะทาง ให้ผอ่ นผันเฉพาะผูซ้ งึ่ อยูร่ ะหว่างการศึกษา
ดังนี้
		
(ก) การศึกษาที่อาจเทียบได้ในระดับต�่ำกว่าปริญญา ให้ได้รับการผ่อนผัน
จนบุคคลนั้นมีอายุครบยี่สิบสองปีบริบูรณ์
		
(ข) การศึกษาทีอ่ าจเทียบได้ในระดับปริญญา ให้ได้รบั การผ่อนผันจนบุคคล
นั้นมีอายุครบยี่สิบหกปีบริบูรณ์
ข้อ ๓ การขอผ่อนผันให้แก่นสิ ติ นักศึกษา นักเรียน หรือผูศ้ กึ ษาทีเ่ ป็นการศึกษาในระบบ
ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ในกรณีทเี่ ป็นการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ ให้เป็นหน้าทีข่ องสถานศึกษา
ของรัฐ ส่วนราชการที่เป็นกรมหรือเทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ตรวจสอบ
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คุณสมบัติผู้ขอผ่อนผันแล้วส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตามข้อ ๒ (๑) (ก) (ค) และ
(ง) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้อง
ตรวจเลือกเข้ากองประจ�ำการ
ให้นำ� ความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับแก่สถาบันทางการศึกษาทีจ่ ัดตัง้ ขึน้ ตามความตกลง
หรือสนธิสัญญา หรือกฎบัตรระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีหรือสมาชิก เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย ด้วย
		
(๒) ในกรณีที่เป็นการศึกษาในสถานศึกษาของเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี ให้เป็น
หน้าที่ของอธิการบดีหรืออธิการโดยความเห็นชอบของสภาสถานศึกษาเอกชน หรือเป็นหน้าที่
ของผู้อ�ำนวยการหรือผู้บริหารโรงเรียนเอกชน แล้วแต่กรณี ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วส่งรายชื่อ
บุคคลทีจ่ ะได้รบั การผ่อนผันตามข้อ ๒(๑) (ข) ไปยังผูว้ า่ ราชการจังหวัดซึง่ ผูน้ นั้ มีภมู ลิ ำ� เนาทหาร
อยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจ�ำการ
ข้อ ๔ การขอผ่อนผันให้แก่นิสิต นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ศึกษาที่เป็นการศึกษานอก
ระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาเฉพาะทาง ให้เป็นหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง แล้วแต่กรณี ซึ่งบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันอยู่ระหว่างศึกษาหรือ
เรียนรู้อยู่ในจังหวัดนั้น ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วส่งรายชื่อบุคคลที่จะได้รับการผ่อนผันตาม
ข้อ ๒ (๒) (๓) และ (๔) ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งผู้นั้นมีภูมิล�ำเนาทหารอยู่ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ของปีที่จะต้องตรวจเลือกเข้ากองประจ�ำการ
			

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙

			
			

พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

			
			

พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๓ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙)
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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎกระทรวงการผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�ำการ
แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาหรือเรียนรู้
พ.ศ. ๒๕๔๙
--------------------

หลักการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�ำการ
ให้แก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา
เหตุผล
โดยทีม่ าตรา ๒๙(๓) แห่งพระราชบัญญัตริ บั ราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ก�ำหนดให้บคุ คล
ที่อยู่ในระหว่างการศึกษาตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง ให้ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือก
เข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�ำการ จึงได้มกี ารออกกฎกระทรวงเพือ่ ก�ำหนดให้บคุ คลทีอ่ ยู่
ในระหว่ า งการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาตามที่ ก� ำ หนดในกฎกระทรวงได้ รั บ การผ่ อ นผั น การ
ตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�ำการ แต่ในกฎกระทรวงจะก�ำหนดชือ่ สถานศึกษา
เป็นรายสถานศึกษา ท�ำให้ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการจัดตั้งสถานศึกษาขึ้น
ใหม่และยังมิได้ก�ำหนดชื่อสถานศึกษานั้นไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งท�ำให้บุคคลที่อยู่ในระหว่าง
การศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ ไม่ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหาร
กองประจ�ำการ และไม่สอดคล้องกับระบบการศึกษาของรัฐในปัจจุบัน ดังนั้น สมควรเปลี่ยน
หลักเกณฑ์การผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ�ำการให้แก่บุคคล
ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในสถานศึกษาตามลักษณะและประเภทของสถานศึกษาแทน
รวมทั้งก�ำหนดผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษานอกระบบ การศึกษาตาม
อัธยาศัย และการศึกษาเฉพาะทางด้วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของรัฐ และก�ำหนด
ผู้มีอ�ำนาจตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับการผ่อนผันในแต่ละกรณีให้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจ�ำเป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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∫—π∑÷°¢âÕμ°≈ß
√–À«à“ß°√–∑√«ß°≈“‚À¡°—∫°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
„π√–‡∫’¬∫°“√Õ—π‡°’Ë¬«°—∫æ√–√“™∫—≠≠—μ‘√—∫√“™°“√∑À“√
æ.». ÚÙ˘˜
°“√≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ
¢âÕ Ò ‡¡◊ÕË ¡’∫§ÿ §≈¡“· ¥ßμπ¢Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ÕË ”‡¿Õ μ“¡¡“μ√“ Òˆ
À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ√—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡ (·∫∫ ¥.Ò) ·≈–ÕÕ°
„∫ ”§—≠μ“¡ (·∫∫ ¥.˘) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È ·μà∂â“ÕÕ°„∫ ”§—≠‰¡à∑—π „ÀâÕÕ°„∫√—∫μ“¡
(·∫∫ ¥.Ò) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È‡ªìπÀ≈—°∞“π ·≈â«®÷ß®—¥°“√ÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ¿“¬À≈—ß‚¥¬
‡√Á«∑’Ë ¥ÿ «à π„π∑âÕß∑’„Ë ¥¬—ß¡‘‰¥â°”Àπ¥„Àâ‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√
‡¡◊ËÕ√—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰«â·≈â«„ÀâÕÕ°·μà„∫√—∫ (·∫∫ ¥.Ò) ·≈–„Àâ àß∫—≠™’
√“¬™◊ËÕμàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥μ“¡ (·∫∫ ¥.Ú) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È
∫ÿ§§≈∑’Ë√—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡¡“μ√“ Òˆ „Àâ àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕ
¿“¬„π‡¥◊Õπ¡°√“§¡¢Õßªï∂—¥‰ª ‡«âπ·μà∂â“§π„¥‰¥â¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‰ªμà“ß®—ßÀ«—¥
°àÕπ°”Àπ¥ àß∫—≠™’„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ§—¥√“¬™◊ËÕºŸâπ—Èπ àßμàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‡æ◊ËÕ®—¥°“√
‚Õπ‡ªìπ√“¬ Ê ‰ª à«π∫ÿ§§≈∑’Ë√—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π μ“¡¡“μ√“ Ò¯ „Àâ àß
∫—≠™’√“¬™◊ËÕ¿“¬„π°”Àπ¥ “¡ ‘∫«—π π—∫μ—Èß·μà«—π√—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ”À√—∫
∫ÿ§§≈∑’Ë√—∫≈ß∫—≠™’μ“¡¡“μ√“ Ò˘ „Àâ àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕ¿“¬„π “¡ ‘∫«—ππ—∫·μà«—π
∑’Ë ÿ¥ ‘Èπ°”Àπ¥«—πª√–°“»¢Õßπ“¬Õ”‡¿Õ
¢âÕ Ú “¡‡≥√‡ª√’¬≠∑’Ë‰¡àμâÕß‰ª· ¥ßμπμàÕπ“¬Õ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ ÚÒ (Ò)
π—Èπ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ àß‡®â“æπ—°ß“π‰ª∑”∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∑’ËÕ“√“¡À√◊Õ ”π—° ß¶å ·≈–ÕÕ°
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„∫√—∫μ“¡ (·∫∫ ¥.Ò) à«π∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÚÒ (Ú) „Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ§«∫§ÿ¡À√◊Õ
§ÿ¡¢—ß àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕμ“¡ (·∫∫ ¥.Ú) „Àâ π“¬Õ”‡¿Õ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π·≈–
ÕÕ°„∫ ”§—≠À√◊Õ„∫√—∫„Àâ·≈â«·μà°√≥’
∑—Èßπ’È ∂â“∫ÿ§§≈„¥¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’ËÕ”‡¿ÕÕ◊Ëπ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ
àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕ‰ª„Àâπ“¬Õ”‡¿Õμ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ
¢âÕ Û ‡¡◊ËÕ¡’∫ÿ§§≈¡“· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π„À¡à μ“¡ª√–°“»
¢Õßπ“¬Õ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Ò˘ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ√—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡ (·∫∫ ¥.Ò)
·≈–ªØ‘∫—μ‘°“√Õ¬à“ßÕ◊Ëπμ“¡ ¢âÕ Ò ·≈–¢âÕ Ú ‚¥¬Õπÿ‚≈¡ à«π„∫ ”§—≠À√◊Õ„∫√—∫∑’Ë
‰¥âÕÕ°„Àâ‰«â·μà‡¥‘¡π—Èπ „Àâπ“¬Õ”‡¿Õª√–°“»¬°‡≈‘°‡ ’¬ ‡¡◊ËÕ‰¥âÕÕ°„∫ ”§—≠À√◊Õ
„∫√—∫„Àâ·°àºŸâ„¥„À¡à·≈â« „Àâ‡√’¬°„∫ ”§—≠À√◊Õ„∫√—∫©∫—∫‡¥‘¡§◊π¡“®—¥°“√∑”≈“¬‡ ’¬
Õ¬à“„ÀâºŸâ„¥π”‰ª„™â‰¥âÕ’°μàÕ‰ª
¢âÕ Ù ‡¡◊ËÕπ“¬Õ”‡¿Õ‰¥â√—∫·®âßμ“¡¡“μ√“ Òı ·≈â« „ÀâÕÕ°„∫√—∫μ“¡ (·∫∫
¥.Ò) °“√‡√’¬°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√
¢âÕ ı ∑À“√°Õß‡°‘ π ∑’Ë ¡’ Õ “¬ÿ μ—È ß ·μà ¬’Ë ‘ ∫ ‡ÕÁ ¥ ªï ∫ √‘ ∫Ÿ √ ≥å ¢÷È π ‰ª·≈–¬— ß ‰¡à ∂÷ ß
“¡ ∫‘ ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å ´÷ßË Õ¬Ÿ„à π°”Àπ¥‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ° ‡æ◊ÕË ßà ‡¢â“°Õßª√–®”°“√
μ“¡°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë ˘ (æ.». ÚÙ˘¯) (Ú) π—Èπ π“¬Õ”‡¿Õ®–®—¥°“√ àßÀ¡“¬
‡√’¬°‰ª¡Õ∫„Àâ·°àºŸâ∂Ÿ°‡√’¬° À√◊Õ®–‡√’¬°ºŸâ∂Ÿ°‡√’¬°¡“√—∫À¡“¬‡√’¬°∑’ËÕ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë´÷Ëß
‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâπ—Èπ °Á„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ°√–∑”‰¥âμ“¡§«“¡‡À¡“– ¡
¢âÕ ˆ „π‡¥◊Õπ¡‘∂ÿπ“¬π„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ àß∫—≠™’®”π«π∑À“√°Õß‡°‘π
∑’Ë®–‡√’¬°‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√ª√–®”ªï„ÀâºŸâ∫—≠™“°“√¡≥±≈À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫°“√
®—ßÀ«—¥∑À“√∫°∑√“∫ ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡©≈’Ë¬§π„π®—ßÀ«—¥μà“ß Ê „Àâ‡À¡“–°—∫ à«π®”π«π§π
¢âÕ ˜ °“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√„πªï„¥π—Èπ „Àâ
‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬∑’ËμâÕß°“√§π·®âßμàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥¥—ßπ’È
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(Ò) ”À√—∫∑À“√∫° ∑À“√‡√◊Õ ·≈–∑À“√Õ“°“» ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß
ºŸâ∫—≠™“°“√¡≥±≈À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫°“√®—ßÀ«—¥∑À“√∫°·≈â«·μà°√≥’
(Ú) ”À√—∫μ”√«®®—ßÀ«—¥Õ◊Ëπ Ê πÕ°®“°®—ßÀ«—¥æ√–π§√·≈–∏π∫ÿ√’
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’ËºŸâ°”°—∫°“√À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫°Õßμ”√«®®—ßÀ«—¥π—Èπ à«π®—ßÀ«—¥æ√–π§√·≈–
∏π∫ÿ√’ „Àâ‡ªìπÀπâ“∑’ËÕ∏‘∫¥’°√¡μ”√«®
°“√‡√’¬°π’ÈμâÕß∫Õ°„Àâ™—¥«à“®–μâÕß°“√§π‡∑à“„¥ °”Àπ¥√—∫§π‡ √Á®
‡¡◊ËÕ„¥ ∂â“‰¡à¡’‡Àμÿ°“√≥å ®”‡ªìπ·≈â« „Àâ·®âßμàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬
°«à“À°‡¥◊Õπ
‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â√—∫·®âß®“°‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬∑’ËμâÕß°“√§π·≈â« „Àâ‡©≈’Ë¬
§π∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°„π®—ßÀ«—¥π—Èπ‡ªìπÕ”‡¿Õμ“¡ à«π∑’Ë¡’§π¡“°·≈–πâÕ¬ ·≈–·®âß®”π«π
§π∑’Ë‡©≈’Ë¬·≈â«„Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬∑’ËμâÕß°“√§π∑√“∫°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ°‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡
‡¥◊Õπ
¢âÕ ¯ °“√¢Õ‡√’¬° ∂â“®”π«π§π∑’Ë¢Õ‡√’¬°‰«âπ—Èπ®”‡ªìπ®–μâÕß‡æ‘Ë¡¢÷Èπ À√◊Õ≈¥
≈ß „ÀâºŸâ¢Õ‡√’¬°™’È·®ß‰ª¬—ßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥∑√“∫≈à«ßÀπâ“‰¡àπâÕ¬°«à“ “¡ ‘∫«—π·μà
∂â“§«“¡®”‡ªìππ—Èπ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬À≈—ß∑’Ë°”Àπ¥π’È „ÀâºŸâ¢Õ‡√’¬°™’È·®ßμ√ßμàÕ§≥–°√√¡°“√
μ√«®‡≈◊Õ°„π§√“«√«¡§πμ√«®‡≈◊Õ°π—Èπ‰¥â
¢âÕ ˘ §π´÷ËßμâÕß¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√π—Èπ §◊Õ
(Ò) §π´÷ËßμâÕß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π«—πμ√«®‡≈◊Õ°
(Ú) §π´÷Ëßπ“¬Õ”‡¿Õπ—¥ àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√¿“¬À≈—ß«—πμ√«®‡≈◊Õ°
(Û) §π´÷ËßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√¿“¬À≈—ß«—πμ√«®
‡≈◊Õ°
(Ù) §π´÷Ëß√âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”°“√°àÕπ«—πμ√«®‡≈◊Õ° ´÷Ëß‡®â“Àπâ“∑’Ë
‰¥â√—∫‰«â
”À√—∫„π (Ò) ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬√—∫§π‡ªìπºŸâπ”¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
”À√—∫„π (Ú) π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë‡ªìπºŸâπ”¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
กรมจเรทหารบก
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§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 270
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

”À√—∫„π (Û) ª≈—¥®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâπ”¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
”À√—∫„π (Ù) ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬√—∫§π‡ªìπºŸâπ”¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√„Àâ„™âμ“¡ (·∫∫ ¥.Û) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È
¢âÕ Ò ‡§√◊ËÕßÀ¡“¬ª√–®”μ—«∑À“√À√◊Õμ”√«®´÷ËßμâÕß≈ß„π∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√π—Èπ „Àâ„™â¥—ßπ’È
(Ò) „Àâ≈ßÕ—°…√¬àÕ·ºπ°·≈â«≈ß‡≈¢æÿ∑∏»—°√“™μàÕ∑â“¬‰«â∫√√∑—¥
∫π ·≈–≈ßÕ—°…√¬àÕ™◊ËÕ®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ °—∫≈ß‡≈¢ª√–®”μ—«∫ÿ§§≈∑’Ë‡¢â“
√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√„π®—ßÀ«—¥π—Èπ‰«â∫√√∑—¥≈à“ß
(Ú) Õ—°…√¬àÕ·ºπ° §◊Õ
∑À“√∫°
‡¢’¬π«à“ ∑.∫.
∑À“√‡√◊Õ
‡¢’¬π«à“ ∑.√.
∑À“√Õ“°“»
‡¢’¬π«à“ ∑.Õ.
μ”√«®
‡¢’¬π«à“ μ.√.
(Û) Õ—°…√¬àÕ™◊ËÕ®—ßÀ«—¥ §◊Õ
°√–∫’Ë
‡¢’¬π«à“ °.∫.
°“≠®π∫ÿ√’
‡¢’¬π«à“ °.®.
°“Ã ‘π∏ÿå
‡¢’¬π«à“ °. .
°”·æß‡æ™√
‡¢’¬π«à“ °.æ.
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√
‡¢’¬π«à“ °.∑.
¢Õπ·°àπ
‡¢’¬π«à“ ¢.°.
®—π∑∫ÿ√’
‡¢’¬π«à“ ®.∫.
©–‡™‘ß‡∑√“
‡¢’¬π«à“ ©.™.
™≈∫ÿ√’
‡¢’¬π«à“ ™.∫.
™—¬π“∑
‡¢’¬π«à“ ™.π.
270
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ดหา
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

™—¬¿Ÿ¡‘
™ÿ¡æ√
‡™’¬ß√“¬
‡™’¬ß„À¡à
μ√—ß
μ√“¥
μ“°
π§√π“¬°
π§√ª∞¡
π§√æπ¡
π§√√“™ ’¡“
π§√»√’∏√√¡√“™
π§√ «√√§å
ππ∑∫ÿ√’
π√“∏‘«“
πà“π
ÀπÕß§“¬
ÀπÕß∫—«≈”¿Ÿ
∫ÿ√’√—¡¬å
ª∑ÿ¡∏“π’
ª√–®«∫§’√’¢—π∏å
ª√“®’π∫ÿ√’
ªíμμ“π’
æ√–π§√»√’Õ¬ÿ∏¬“

‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“

™.¬.
™.æ.
™.√.
™.¡.
μ.ß.
μ.√.
μ.°.
π.¬.
π.∞.
π.æ.
π.¡.
π.».
π.«.
π.∫.
π.∏.
π.π.
π.§.
π.¿.
∫.√.
ª.∑.
ª.¢.
ª.®.
ª.π.
Õ.¬.
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คู่ม§Ÿือการปฏิ
บัติราชการสายงานจเร“¬ß“π®‡√
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
การตรวจการจั
°“√ ◊∫ «πดหาÕ∫ «π

æ—ßß“
æ—∑≈ÿß
æ‘®‘μ√
æ‘…≥ÿ‚≈°
‡æ™√∫ÿ√’
‡æ™√∫Ÿ√≥å
·æ√à
æ–‡¬“
¿Ÿ‡°Áμ
¡À“ “√§“¡
¡ÿ°¥“À“√
·¡àŒàÕß Õπ
¬–≈“
¬‚ ∏√
√âÕ¬‡ÕÁ¥
√–πÕß
√–¬Õß
√“™∫ÿ√’
≈æ∫ÿ√’
≈”ª“ß
≈”æŸπ
‡≈¬
»√’ –‡°…
°≈π§√
ß¢≈“
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‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“

æ.ß.
æ.∑.
æ.®.
æ.≈.
æ.∫.
æ.™.
æ.√.
æ.¬.
¿.°.
¡.§.
¡.À.
¡. .
¬.≈.
¬. .
√.Õ.
√.π.
√.¬.
√.∫.
≈.∫.
≈.ª.
≈.æ.
≈.¬.
».°.
.π.
.¢.
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°“√การตรวจการจั
◊∫ «π Õ∫ดหา«π

μŸ≈
¡ÿ∑√ª√“°“√
¡ÿ∑√ ß§√“¡
¡ÿ∑√ “§√
√–∫ÿ√’
√–·°â«
‘ßÀå∫ÿ√’
ÿ‚¢∑—¬
ÿæ√√≥∫ÿ√’
ÿ√“…Æ√å∏“π’
ÿ√‘π∑√å
Õà“ß∑Õß
Õÿ¥√∏“π’
Õÿμ√¥‘μ∂å
Õÿ∑—¬∏“π’
Õÿ∫≈√“™∏“π’
Õ”π“®‡®√‘≠

‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“
‡¢’¬π«à“

.μ.
.ª.
..
.§.
.∫.
.°.
.À.
.∑.
.æ.
.Æ.
.√.
Õ.∑.
Õ.¥.
Õ.μ.
Õ.π.
Õ.∫.
Õ.®.

°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√
¢âÕ ÒÒ °“√μ√«®‡≈◊Õ°∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√μ”√«® „π
®—ßÀ«—¥∑’Ë‡√’¬°§π‡ªìπ∑À“√„Àâ°√–∑”√«¡°—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°§π‡ªìπ∑À“√
¢âÕ ÒÚ ∫ÿ§§≈∑’Ë®–„Àâ‡¢â“√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√π—ÈπμâÕßμ√«®√à“ß°“¬‡ ’¬
°àÕπ °“√μ√«®π—Èπ„ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
(Ò) μ√«®∑À“√°Õß‡°‘π„π§√“«‡√’¬°¡“μ√«®‡≈◊Õ°‡¢â“√—∫√“™°“√
°Õßª√–®”°“√ ´÷ËßÕ¬Ÿà„πÀπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°μ“¡°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û˜
(æ.». ÚıÒˆ)
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(Ú) μ√«®§π∑’Ë√âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”°“√πÕ°‡«≈“√«¡§πμ√«®
‡≈◊Õ°ª√–®”ªï „Àâ·æ∑¬å„πÀπà«¬∑’Ë®–√—∫§π‡ªìπºŸâμ√«®
(Û μ√«®∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÀ≈’°‡≈’Ë¬ß¢—¥¢◊π ´÷Ëß®–μâÕß àß‡¢â“°Õß
ª√–®”°“√„πªïπ—Èπμ“¡¡“μ√“ ÛÛ „Àâ·æ∑¬å„πÀπà«¬∑’Ë®–√—∫§π‡ªìπºŸâμ√«®
¢âÕ ÒÛ ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¡à¡“„Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ° μ“¡
¡“μ√“ Ú˜ π—Èπ „Àâ§≥–°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°ªØ‘∫—μ‘¥—ßμàÕ‰ªπ’È
(Ò) ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‰¡à¡“μ“¡¡“μ√“ Ú˜ (Ò) (Ú) (Û) ·≈– (Ù)
π—Èπ „Àâ∫—π∑÷°‰«â„π∫—≠™’™àÕßÀ¡“¬‡Àμÿ·≈â«·μà°√≥’
(Ú) ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë¡“‰¡à‰¥âμ“¡¡“μ√“ Ú˜ (ı) π’È „Àâ®”Àπà“¬
∫—≠™’«à“¢“¥‰«â°àÕπ ·≈â«¡Õ∫„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ®—¥°“√ Õ∫ «πμ“¡∑“ß°“√
(Û) ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ëª√“°Ø«à“‰ª‡¢â“μ√«®‡≈◊Õ°∑’ËÕ”‡¿ÕÕ◊Ëπμ“¡
¡“μ√“ ÛÚ π—Èπ „Àâ∫—π∑÷°‰«â„π∫—≠™’™àÕßÀ¡“¬‡Àμÿ
(Ù) ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’ËªÉ«¬‰¡à “¡“√∂¡“‰¥âπ—Èπ „Àâ Õ∫ «πª“°§”
ºŸâ·∑π‰«â„Àâ™—¥·®âß ·≈–„Àâ∫—π∑÷°‰«â„π∫—≠™’™àÕßÀ¡“¬‡Àμÿ«à“‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û μ“¡
°Æ°√–∑√«ß ©∫—∫∑’Ë Û˜ (æ.». ÚıÒˆ) ‰ªæ≈“ß°àÕπ ·≈â«¡Õ∫„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ®—¥°“√
Õ∫ «πμ“¡∑“ß°“√ ‡¡◊ËÕ Õ∫ «π‰¥â§«“¡®√‘ß®÷ß„ÀâªØ‘∫—μ‘‡™àπ§π®”æ«°∑’Ë Û ·μà‰¡à
π—∫§√—Èß„Àâ
¢âÕ ÒÙ æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ∂â“√Ÿª„¥¢ÕºàÕπº—π ¬—ß‰¡à≈“ ‘°¢“
„π«—πμ√«®‡≈◊Õ° „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√μ√«®‡≈◊Õ°ºàÕπº—π„Àâ‰ª≈“ ‘°¢“‰¥â‰¡à‡°‘π
Ò «—π π—∫®“°«—πμ√«®‡≈◊Õ°«—π ÿ¥∑â“¬¢Õß®—ßÀ«—¥π—Èπ ‚¥¬„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ‡ªìπºŸâÕÕ°
À¡“¬π—¥‡™àπ∫ÿ§§≈μ“¡¡“μ√“ ÛÙ
à«πºŸâ∑’ËμâÕß àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π«—πμ√«®‡≈◊Õ° „Àâ — ¥’®—ßÀ«—¥
∑”∫—≠™’√“¬™◊ËÕμ“¡ (·∫∫ ¥.Ò¯) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È æ√âÕ¡°—∫μ—«§π¡Õ∫„ÀâΩÉ“¬∑À“√
À√◊Õμ”√«®√—∫‰ª∑—π∑’ °—∫„Àâ™’È·®ß‰«â„π∑â“¬∫—≠™’„Àâ∑√“∫¥â«¬«à“ ¬—ß¡’æ√–¿‘°…ÿ∑’Ë
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ºàÕπº—π„Àâ‰ª≈“ ‘°¢“Õ’°°’Ë√Ÿª ‡¡◊ËÕ≈“ ‘°¢“¡“¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈â« „Àâ — ¥’
®—ßÀ«—¥ àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕ·≈–¡Õ∫μ—«„ÀâΩÉ“¬√—∫§π
¢âÕ Òı ∂â“ºŸâ∑’ËμâÕß‡¢â“°Õßª√–®”°“√ª√– ß§å®–¬◊Ëπ§”√âÕßμàÕ§≥–°√√¡°“√
™—Èπ Ÿßμ“¡¡“μ√“ ÛÒ °Á„Àâ¬◊Ëπμ√ßμàÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß∑’‡¥’¬« ‰¡àμâÕßºà“πºŸâ∫—ß§—∫
∫—≠™“μ“¡≈”¥—∫™—Èπ
‡¡◊ËÕ§≥–°√√¡°“√™—Èπ Ÿß‰¥â√—∫§”√âÕß¥—ß°≈à“«·≈â«À√◊Õ√“¬ß“π°√√¡°“√μ√«®
‡≈◊Õ° „Àâæ√âÕ¡°—πæ‘®“√≥“·≈–μ—¥ ‘π ·μà∂â“‡ªìπªí≠À“∑’Ë‡°’Ë¬«¥â«¬‚√§À√◊Õ§«“¡
æ‘°“√μâÕß„Àâ·æ∑¬å·ºπªí®®ÿ∫π— ™—πÈ Ò ‰¡àπÕâ ¬°«à“ “¡π“¬∑’¡Ë „‘ ™à‡ªìπ°√√¡°“√μ√«®‡≈◊Õ°
´÷Ëß‰¥âμ√«®ºŸâπ—Èπ¡“·≈â« μ√«®°àÕπ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπ
°“√ª≈¥·≈–®”Àπà“¬
¢âÕ Òˆ °“√ª≈¥∑À“√ μ”√«®ÕÕ°®“°°Õßª√–®”°“√ ·≈–°“√ª≈¥∫ÿ§§≈
´÷Ëß ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√∑’Ë‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈â«ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ
„ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
(Ò) ∑À“√∫° ´÷Ëß¡’¿Ÿ¡‘≈”‡π“Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë®—ßÀ«—¥„¥ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫
Àπà«¬∑À“√ àß√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë®–§√∫°”Àπ¥ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπμàÕºŸâ∫—ß§—∫°“√®—ßÀ«—¥
∑À“√∫° ∑’ËÀπà«¬∑À“√π—ÈπÕ¬Ÿà„π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë ‡æ◊ËÕ¬◊ËπÀ“ß«à“«π”ª≈¥μàÕ — ¥’®—ßÀ«—¥∑’Ë
‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
(Ú) ∑À“√‡√◊Õ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬∑À“√ àß√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë®–§√∫°”Àπ¥
ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπμàÕ°√¡°”≈—ßæ≈∑À“√‡√◊Õ À√◊ÕÀπà«¬∑’ËºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√‡√◊Õ
¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë ·≈â«„ÀâÀπà«¬∑’Ë‰¥â√—∫√“¬™◊ËÕπ’È¬◊ËπÀ“ß«à“«π”ª≈¥μàÕ — ¥’
®—ßÀ«—¥μ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ ·≈– àß√“¬™◊ËÕμàÕºŸâ∫—ß§—∫°“√®—ßÀ«—¥∑À“√∫°∑’Ë®—ßÀ«—¥
¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë„π‚Õ°“ ‡¥’¬«°—π¥â«¬
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(Û) ∑À“√Õ“°“» „ÀâºŸâ∫—ß§—∫Àπà«¬∑À“√ àß√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë®–§√∫
°”Àπ¥ª≈¥‡ªì π ∑À“√°ÕßÀπÿ π μà Õ °√¡°”≈— ß æ≈∑À“√Õ“°“» À√◊ Õ Àπà « ¬∑’Ë ºŸâ
∫—≠™“°“√∑À“√Õ“°“»¡Õ∫À¡“¬„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë ·≈â«„ÀâÀπà«¬∑’Ë‰¥â√—∫√“¬™◊ËÕπ’È¬◊ËπÀ“ß
«à“«π”ª≈¥μàÕ·ºπ° — ¥’®—ßÀ«—¥μ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ ·≈– àß√“¬™◊ËÕμàÕºŸâ∫—ß§—∫°“√
®—ßÀ«—¥∑À“√∫°∑’Ë®—ßÀ«—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë„π‚Õ°“ ‡¥’¬«°—π
(Ù) μ”√«® ´÷Ëß√—∫√“™°“√ª√–®”Õ¬Ÿà„π∑âÕß∑’Ë®—ß À«—¥„¥ „Àâ
ºŸâ°”°—∫°“√μ”√«®®—ßÀ«—¥π—Èπ ‡«âπ·μà°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ „ÀâºŸâ∫—ß§—∫°“√°Õß°”≈—ßæ≈
°√¡μ”√«® àß√“¬™◊ËÕºŸâ∑’Ë§√∫°”Àπ¥ª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπμàÕºŸâ∫—ß§—∫°“√®—ßÀ«—¥∑À“√
∫°∑’Ë®—ßÀ«—¥¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√Õ¬Ÿà„πæ◊Èπ∑’Ë ‡æ◊ËÕ¢Õ∑√“∫ —ß°—¥‡¡◊ËÕª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ ·≈â«
®÷ß¬◊ËπÀ“ß«à“«π”ª≈¥μàÕ — ¥’®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
°“√¬◊ËπÀ“ß«à“«π”ª≈¥„ÀâºŸâ¬◊Ëπ àß∂÷ß — ¥’®—ßÀ«—¥°àÕπ«—π§√∫°”Àπ¥
ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ‰¡àπâÕ¬°«à“À° ‘∫«—π ‡«âπ·μà„π°√≥’∑’Ëª≈¥‡ªìπ∑À“√°Õß
Àπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú À√◊Õª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò „Àâ¬◊ËπÀ“ß«à“«π”ª≈¥
¿“¬„π “¡ ‘∫«—π À“ß«à“«π”ª≈¥„Àâ„™âμ“¡ (·∫∫ ¥.˜) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È
(ı) °“√ª≈¥ºŸâ´÷Ëß ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√μ“¡°ÆÀ¡“¬ „Àâ¢÷Èπ
∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈â«ª≈¥‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ‚¥¬¡‘μâÕß√—∫√“™°“√„π°Õß
ª√–®”°“√π—Èπ „Àâ°√¡°“√√—°…“¥‘π·¥πÀ√◊ÕÀπà«¬´÷ËßºŸâ∫—≠™“°“√∑À“√∫°¡Õ∫À¡“¬
„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕ¢Õπ”μ—«¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ ·≈–π”ª≈¥μàÕ·ºπ°
— ¥’®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
∫—≠™’√“¬™◊ÕË ¢Õπ”μ—«¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈–π”ª≈¥ „Àâ„™âμ“¡
(·∫∫ ¥.ÙÚ) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È
¢âÕ Ò˜ °“√ª≈¥∑À“√À√◊Õμ”√«®°Õßª√–®”°“√‡ªìπ°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò „Àâ
∂◊Õ«—π‡¢â“√—∫√“™°“√°àÕπ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ À√◊Õμ“¡«—π∑’Ë‰¥â¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√ ·≈â«·μà°√≥’ ·≈â«π—∫μ—Èß·μà‡¥◊Õπ∑’Ë‡¢â“√—∫√“™°“√‡ªìπμâπ‰ª‡ªìπ√“¬‡¥◊Õπ
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®π§√∫°”Àπ¥ ®÷ß„Àâπ”ª≈¥„π«—π∑’Ë Ò ¢Õß‡¥◊Õπ∂—¥‰ª ‡™àπºŸâ∑’ËμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√¡’
°”Àπ¥¬’Ë ‘∫ ’Ë‡¥◊Õπ ·≈–¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√„π‡¥◊Õπ‡¡…“¬π ÚÙ˘˜ ®–‡ªìπ
«—π∑’Ë‡∑à“„¥°Áμ“¡μâÕßª≈¥„π«—π∑’Ë Ò ‡¡…“¬π ÚÙ˘˘ à«πºŸâ∑’Ë°”Àπ¥„Àâ√—∫√“™°“√
ª√–®”°“√πâÕ¬°«à“∑’Ë°≈à“«π’È °Á„Àâπ—∫«—π√—∫√“™°“√ ”À√—∫°“√ª≈¥‚¥¬Õπÿ‚≈¡∑”πÕß
∑’Ë°≈à“«·≈â«
¢âÕ Ò¯ °“√§”π«≥«—π√—∫√“™°“√°Õßª√–®”°“√π—Èπ „Àâπ—∫«—πªÉ«¬ «—π≈“
μ“¡¢âÕ∫—ß§—∫∑À“√«à“¥â«¬°“√≈“ «—π∂Ÿ°§«∫§ÿ¡À√◊ÕμâÕß‚∑…‡¢â“√«¡¥â«¬ à«πºŸâ√—∫
√“™°“√¬—ß‰¡à§√∫°”Àπ¥‡æ√“–‡ÀμÿÕ◊ËππÕ°®“°∑’Ë°≈à“«·≈â« μâÕß„Àâ√—∫√“™°“√®π§√∫
°”Àπ¥·≈â«®÷ßª≈¥„π«—π∑’Ë Ò ¢Õß‡¥◊Õπ∂—¥‰ª
¢âÕ Ò˘ ºŸâ∑’Ë§√∫°”Àπ¥ª≈¥„π√–À«à“ß∑’Ë∂Ÿ°§«∫§ÿ¡À√◊ÕμâÕß‚∑…Õ¬Ÿà „Àâπ”
ª≈¥∑’‡¥’¬«‰¡àμâÕß√Õ®πæâπ‚∑… μàÕ‡¡◊ËÕæâπ‚∑…·≈â«®÷ßª≈àÕ¬μ—«‰ª
¢âÕ Ú °“√ª≈¥∑À“√À√◊ Õ μ”√«®°Õßª√–®”°“√ — ¥’ ®— ß À«— ¥ μâ Õ ß∂◊ Õ
À≈—°∞“π«—π√—∫√“™°“√μ“¡À“ß«à“«π”ª≈¥ª√–°Õ∫°—∫«—π√—∫√“™°“√μ“¡∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√
∑À“√∑’ËÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√ ∂â“ª√“°Ø«à“æ‘°“√ ∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ¡’‚√§ ´÷Ëß‰¡à
“¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√‰¥âμ“¡∑’°Ë ”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß μâÕß„Àâ·æ∑¬å·ºπªí®®ÿ∫π—
™—Èπ Ò ‡ªìπ°√√¡°“√Õ¬à“ßπâÕ¬ “¡π“¬ „π®”π«ππ’ÈμâÕß‡ªìπ·æ∑¬å„πÀπà«¬∑À“√
Õ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëßπ“¬®—¥°“√μ√«® ∂â“‡ªìπ®√‘ß„ÀâÕÕ° „∫ ”§—≠μ“¡ (·∫∫ ¥.ˆ) ∑â“¬
∫—π∑÷°π’È ·≈–π”ª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√
·μà°“√ª≈¥μ”√«®„π°√≥’¥—ß°≈à“«„π«√√§°àÕπ ∂â“·Ààß„¥¡’·æ∑¬å·ºπªí®®ÿ∫—π
™—Èπ Ò ∑’Ë®—¥°“√μ√«®‰¡à§√∫μ“¡®”π«π „Àâ®—¥·æ∑¬å™—Èπ∑’ËμË”°«à“ ¡∑∫„Àâ§√∫®”π«π
·μàμâÕß„Àâ¡’·æ∑¬å·ºπªí®®ÿ∫—π ™—Èπ Ò ‡ªìπ°√√¡°“√„π®”π«ππ—ÈπÕ¬à“ßπâÕ¬Àπ÷Ëßπ“¬
°“√ª≈¥ºŸâ´÷Ëß ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√ — ¥’®—ßÀ«—¥μâÕß∂◊ÕÀ≈—°∞“πμ“¡∫—≠™’
√“¬™◊ËÕ¢Õπ”μ—«¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈–π”ª≈¥ ª√–°Õ∫°—∫∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√ ·≈– ”‡π“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ª√–®”μ—«· ¥ß«‘∑¬∞“π–
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¢âÕ ÚÒ °“√ª≈¥∑À“√°Õßª√–®”°“√¡“μ√“ Ù π—Èπ ∂â“Õ“¬ÿ¬—ß‰¡à§√∫
“¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å „Àâª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ò ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ®π°«à“Õ“¬ÿ®–§√∫
“¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ∂â“Õ“¬ÿ§√∫ “¡ ‘∫ªï∫√‘∫Ÿ√≥å·≈â« „Àâª≈¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ ™—Èπ∑’Ë
‡À¡“–°—∫Õ“¬ÿ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√ª≈¥∑À“√°Õß‡°‘π
¢âÕ ÚÚ °“√ª≈¥∑À“√°ÕßÀπÿπ„Àâ°√–∑”¥â«¬«‘∏’μàÕ‰ªπ’È
(Ò) ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ª≈¥‡ªì π °ÕßÀπÿ π „π‡¥◊ Õ π„¥ „Àâ π— ∫ §√∫
°”Àπ¥ª≈¥™—ÈπμàÕ‰ª„π«—π∑’Ë Ò ¢Õß‡¥◊Õπ∑’Ë§√∫°”Àπ¥ª≈¥π—Èπ ‰¡àμâÕß§‘¥√“¬«—π
(Ú) ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ·¡â®–≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ
„π«—π‡¥◊Õπªï„¥°Áμ“¡ ∂â“Õ“¬ÿ§√∫°”Àπ¥„πªï„¥„Àâª≈¥„π«—π∑’Ë Ò ¢Õßªï∑’ËÕ“¬ÿ§√∫‰¡à
μâÕß§‘¥√“¬«—π√—∫√“™°“√ ‡™àπ ∫ÿ§§≈Õ“¬ÿ¬’Ë ‘∫·ª¥ªï∫√‘∫Ÿ√≥å ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
‡¡◊ËÕ«—π∑’Ë Ú μÿ≈“§¡ ÚÙ˘˜ §‘¥§√∫°”Àπ¥‡ªìπ°ÕßÀπÿπ™—Èπ∑’Ë Ú «—π∑’Ë Ò ¡°√“§¡
ÚÙ˘˘
(Û) „π°“√‡√’¬°√–¥¡æ≈ °“√‡√’¬°‡¢â“Ωñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ„π°“√
∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡§√“«„¥ ∂â“ª√“°Ø«à“∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπºŸâ„¥
æ‘°“√ ∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ¡’‚√§μ“¡°Æ°√–∑√«ß ´÷Ëß®–μâÕßª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√
μ“¡¡“μ√“ ÙÒ „ÀâÕÕ°„∫ ”§—≠ (·∫∫ ¥.ˆ) ·μà„Àâ·æ∑¬å∑’Ëμ√«®√à“ß°“¬ Ò π“¬
∑À“√ºŸâÕ”π«¬°“√ Ò ·≈–π“¬∑À“√ —≠≠“∫—μ√´÷Ëß·∑πÀπà«¬∑À“√„π°“√π—Èπ Ò ‡ªìπ
ºŸâ≈ß™◊ËÕ„π„∫ ”§—≠
¢âÕ ÚÛ ºŸâ¡’Àπâ“∑’ËÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠ §◊Õ
(Ò) Àπ—ß ◊Õ ”§—≠´÷ËßÕÕ°„Àâμ“¡¡“μ√“ ˘ π—Èπ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√
®—ßÀ«—¥æ√âÕ¡¥â«¬ — ¥’®—ßÀ«—¥ÕÕ°μ“¡ (·∫∫ ¥.¯) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È ·≈–≈ß™◊ËÕª√–∑—∫
μ√“ª√–®”μ”·Àπàß‡ªìπ ”§—≠
(Ú) „∫ ”§—≠´÷ËßÕÕ°„Àâμ“¡¡“μ√“ Ù π—Èπ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√
®—ßÀ«—¥æ√âÕ¡¥â«¬ — ¥’®—ßÀ«—¥ÕÕ°μ“¡ (·∫∫ ¥.˘) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È ·μàμâÕß·°âμ”·Àπàß
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π“¬Õ”‡¿Õ ‡ªìπºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ ·≈–‡μ‘¡μ”·Àπàß — ¥’®—ßÀ«—¥≈ß¥â«¬ ·≈â«≈ß™◊ËÕ
ª√–∑—∫μ√“ª√–®”μ”·Àπàß‡ªìπ ”§—≠
(Û) „π°√≥’∑’Ëª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√μ“¡¡“μ√“ ÙÒ π—Èπ ®–μâÕß
æ‘®“√≥“«à“ °“√ª≈¥π—Èπª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò À√◊Õ∑’Ë Ú ∂â“‡ªìπ°“√ª≈¥
æâπ√“™°“√∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ò „ÀâÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠μ“¡ (Ò) ∂â“ª≈¥æâπ√“™°“√
∑À“√ª√–‡¿∑∑’Ë Ú „ÀâÕÕ°„∫ ”§—≠μ“¡ (Ú)
(Ù) „∫ ”§—≠´÷ßË ÕÕ°„Àâμ“¡¡“μ√“ Òˆ ¡“μ√“ Ò¯ À√◊Õ¡“μ√“ Ò˘
π—Èπ„ÀâÕÕ°μ“¡ (·∫∫ ¥.˘) ·≈–„Àâπ“¬Õ”‡¿Õ≈ß™◊ËÕª√–∑—∫μ√“ª√–®”μ”·Àπàß‡ªìπ
”§—≠ ·≈–„Àâ — ¥’Õ”‡¿Õ≈ß™◊ËÕ√—∫√Õß«à“‡ªìπ°“√∂Ÿ°μâÕß„πÀ≈—ß„∫ ”§—≠π—Èπ¥â«¬
(ı) Àπ—ß ◊Õ ”§—≠ ”À√—∫°“√ª≈¥μ”√«®„π®—ßÀ«—¥∑’Ë‡√’¬°§π‡¢â“
√—∫√“™°“√·μà‡©æ“–μ”√«®π—Èπ „ÀâÕÕ°μ“¡ (·∫∫ ¥.¯) ·≈–„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
≈ß™◊ËÕ·≈–ª√–∑—∫μ√“ª√–®”μ”·Àπàß‡ªìπ ”§—≠ °—∫„ÀâºŸâ°”°—∫À√◊ÕºŸâ∫—ß§—∫°Õß
μ”√«®≈ß™◊ËÕ„πÀπ—ß ◊Õ ”§—≠π’È¥â«¬
¢âÕ ÚÙ °“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠„πÀπâ“∑’Ë — ¥’®—ßÀ«—¥„Àâ®—¥°“√
¥—ßπ’È
(Ò) Àπ—ß ◊Õ ”§—≠´÷ËßÕÕ°„Àâμ“¡¡“μ√“ ˘ À√◊Õ„∫ ”§—≠´÷ËßÕÕ°
„Àâμ“¡¡“μ√“ Ù π—Èπ „Àâ àß‰ª¬—ß‡®â“Àπâ“∑’ËºŸâ¢Õª≈¥‡æ◊ËÕ àß·°àÀπà«¬μâπ —ß°—¥®—¥°“√
¡Õ∫„Àâμ—«√—∫‰ª
(Ú) ∂â“∑À“√°ÕßÀπÿπ∑’Ë‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠μ“¡¢âÕ
ÚÛ (Ò) À√◊Õ (Ú) ‰ª·≈â« ¡’‡ÀμÿμâÕßª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√ °Á„Àâ‡√’¬°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠
À√◊Õ„∫ ”§—≠π—πÈ ¡“≈ß«—πª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√„π¥â“πÀ≈—ßÀπ—ß Õ◊ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠
·≈â«ºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥·≈– — ¥’®ß— À«—¥ ≈ß™◊ÕË ·≈–ª√–∑—∫μ√“ª√–®”μ”·Àπàß‡ªìπ ”§—≠
«à π«—πª≈¥∑’‰Ë ¥â≈ß‰«â‡¥‘¡ ´÷ßË ¬—ß‰¡à∂ß÷ °”Àπ¥π—πÈ „Àâ¢¥’ ¶à“·≈–≈ß™◊ÕË — ¥’®ß— À«—¥°”°—∫‰«â
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(Û) ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ëπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ‰«â ∂â“μâÕßª≈¥æâπ
√“™°“√∑À“√μ“¡¡“μ√“ ÙÒ „ÀâÕÕ°„∫ ”§—≠„Àâ„À¡àμ“¡¢âÕ ÚÛ (Û) ·≈–„Àâ‡√’¬°
„∫ ”§—≠‡¥‘¡¡“∑”≈“¬‡ ’¬
¢âÕ Úı π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë‰¥â√—∫À≈—°∞“π°“√¢Õ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕμ—«°Á¥’ ™◊ËÕ °ÿ≈°Á¥’
À√◊Õ∑—Èß™◊ËÕμ—«™◊ËÕ °ÿ≈°Á¥’ μ“¡¡“μ√“ ÒÚ «√√§∑â“¬ ‡¡◊ËÕμ√«® Õ∫∂Ÿ°μâÕß·≈â« „Àâ
·°â„∫ ”§—≠‡©æ“–∑’ËÕ”‡¿ÕÕÕ°„Àâ ‚¥¬¢’¥¶à“§”‡¥‘¡¥â«¬À¡÷°¥” ·≈â«‡¢’¬π§”∑’Ë¢Õ·°â
≈ß„μâÀ√◊ÕμàÕ§”∑’Ë¢’¥¶à“ ·≈â«ª√–∑—∫μ√“ª√–®”μ”·Àπàßπ“¬Õ”‡¿Õμ√ß∑’Ë¢’¥¶à“ ·≈â«
·°â∫—≠™’ (·∫∫ ¥.Ò) ∑’ËÕ”‡¿Õ·≈–∫Õ°„Àâ®—ßÀ«—¥·°â∫—≠™’ (·∫∫ ¥.Ú˜) ‰«â„Àâμ√ß
°—π
à«πÀπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠∑’Ë®—ßÀ«—¥ÕÕ°„ÀâμâÕß àß ”‡π“À≈—°∞“π‡ª≈’Ë¬π
™◊ËÕ„Àâ®—ßÀ«—¥·°â‰¢ ‚¥¬ªØ‘∫—μ‘‡™àπ‡¥’¬«°—∫«√√§·√° ·μàª√–∑—∫μ√“ª√–®”μ”·Àπàß
— ¥’®—ßÀ«—¥μ√ß∑’Ë¢’¥¶à“ ∂â“∑’Ë„¥¬—ß‰¡à¡’μ√“ª√–®”μ”·Àπàß — ¥’®—ßÀ«—¥°Á„Àâª√–∑—∫
μ√“ª√–®”μ”·ÀπàßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·∑π
Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠∑’Ëº‘¥™◊ËÕÀ√◊Õ§”μà“ß Ê ´÷ËßμâÕß·°â‰¢„ÀâªØ‘∫—μ‘‡™àπ
‡¥’¬«°—∫«√√§·√°
¢âÕ Úˆ ∂â“ºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠μ“¡¢âÕ ÚÛ π—Èπ μâÕß
®”Àπà“¬¥â«¬ª√–°“√„¥ Ê ´÷Ëß®–‰¡àμâÕß∂◊ÕÕ’°μàÕ‰ª·≈â« „Àâ®—¥°“√‡√’¬°Àπ—ß ◊Õ
”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠π—πÈ ¡“∑”≈“¬‡ ¬’ ∂â“‡√’¬°‰¡à‰¥â„Àâ Õ∫ «π«à“‡√’¬°‰¡à‰¥â‡æ√“–‡Àμÿ„¥
∂â“¡’μπâ ¢—«È μâÕß∫—π∑÷°‰«â„πμâπ¢—«È „Àâ∑√“∫‡√◊ÕË ßμ“¡À≈—°∞“π„πÀπ—ß Õ◊ À√◊Õ∫—≠™’©∫—∫„¥
æ.». „¥¥â«¬
¢âÕ Ú˜ ∑À“√À√◊Õμ”√«®°Õßª√–®”°“√ ∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ
μ“¬ „Àâ®—¥°“√®”Àπà“¬∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√·≈–∫—≠™’
°“√®”Àπà“¬μ“¬π’È ∂â“‡ªìπ∑À“√À√◊Õμ”√«®°Õßª√–®”°“√ „ÀâÀπà«¬μâπ —ß°—¥
·®âßμàÕ — ¥’®—ßÀ«—¥μ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâμ“¬ ·≈â«„Àâ®—ßÀ«—¥π—Èπ·®âßμàÕπ“¬Õ”‡¿Õ
∑âÕß∑’Ë ´÷Ëß‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâμ“¬ ‡æ◊ËÕ®”Àπà“¬∑–‡∫’¬π∫—≠™’μ“¡√–‡∫’¬∫
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∂â“‡ªìπ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ„π®—ßÀ«—¥∑’Ë‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ „Àâ
π“¬Õ”‡¿Õ∑âÕß∑’Ë∑’Ë∑À“√π—Èπμ“¬·®âßμàÕ®—ßÀ«—¥μ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâμ“¬ ∂â“‡ªìπ
®—ßÀ«—¥∑’Ë¡‘‰¥â‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·®âßμàÕ — ¥’®—ßÀ«—¥
∑’Ë∑”°“√·∑π¥â«¬
∑—Èßπ’È „Àâ·®âßμàÕ°—π¿“¬„π “¡ ‘∫«—π
°“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√À√◊Õ¬â“¬∑’ËÕ¬Ÿà
¢âÕ Ú¯ ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ «√√§ Ò
À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯ À√◊Õ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ¬â“¬∑’ËÕ¬Ÿà‡ª≈’Ë¬πμ”∫≈ „Àâπ“¬
Õ”‡¿Õ·°â∫—≠™’„Àâ∂Ÿ°μâÕß
∂â“‰ªÕ¬Ÿμà “à ßμ”∫≈™—«Ë §√“«‡°‘π°«à“ “¡ ∫‘ «—π ‡¡◊ÕË π“¬Õ”‡¿Õ¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√‡¥‘¡
‰¥â√—∫·®âß°“√¬â“¬®“°π“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‰ªÕ¬Ÿà™—Ë«§√“«π—Èπ·≈â« „ÀâÀ¡“¬‡Àμÿ∫—≠™’‰«â
„π°“√√—∫·®âß¬â“¬∑’ÕË ¬Ÿ¥à ß— °≈à“«·≈â«°Á¥’À√◊Õ°“√√—∫·®âß°“√¬â“¬¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√°Á¥’
„Àâπ“¬Õ”‡¿ÕÕÕ°„∫√—∫μ“¡ (·∫∫ ¥.Ò) „Àâ·°àºŸâ·®âß‰«â‡ªìπÀ≈—°∞“π
¢âÕ Ú˘ ∫ÿ§§≈∑’‰Ë ¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ÕË ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ «√√§ Ò À√◊Õ
¡“μ√“ Ò¯ ·≈â« À√◊Õ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ∑’ËμâÕß‚∑…μ“¡§”æ‘æ“°…“
¢Õß»“≈π—Èπ ‡¡◊ËÕ√—∫μ—«‡¢â“§ÿ¡¢—ßÀ√◊Õ àßμ—«‰ªÕ¬Ÿà„π‡¢μÕ—π¡’°”Àπ¥ À√◊Õ àß‰ª°—°°—π
À√◊Õ‡¡◊ËÕ¬â“¬‰ª§ÿ¡¢—ßª√–®”¬—ß‡√◊Õπ®” À√◊Õπ‘§¡ À√◊Õ‡¡◊ËÕæâπ‚∑… ‡®â“Àπâ“∑’Ë§«∫§ÿ¡
‡¥‘¡ ·≈–„À¡à μâ Õ ß·®âßμà ÕºŸâ «à“ √“™°“√®— ßÀ«— ¥ ·≈â«ºŸâ«à“√“™°“√®—ß À«—¥·®âß ‰ª¬—ß
π“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√¢ÕßºŸâπ—Èπ
∑—Èßπ’È „Àâ·®âßμàÕ°—π¿“¬„π°”Àπ¥ “¡ ‘∫«—π
¢âÕ Û °“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”∑À“√μà“ßÕ”‡¿ÕÀ√◊Õμà“ß®—ßÀ«—¥ ”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ «√√§ Ò À√◊Õ¡“μ√“ Ò¯ ·≈â« À√◊Õ
∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿππ—Èπ ‡¡◊ËÕπ“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‡¥‘¡‰¥â
√—∫·®âß°“√¬â“¬®“°π“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√„À¡àμ“¡ ¡“μ√“ ÒÚ ·≈â«„Àâ
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®—¥°“√ Õ∫ «π ‡¡◊ÕË ‰¥âÀ≈—°∞“π«à“ºŸ¢â Õ¬â“¬‰¡àª√– ß§å®–À≈’°‡≈’¬Ë ß°“√√—∫√“™°“√∑À“√
°Á„Àâ·®âßμàÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥¢Õßμπ∑√“∫
‡¡◊ËÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥‰¥â√—∫·®âß·≈â« „ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
(Ò) ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∑’Ëª≈¥®“°
°Õßª√–®”°“√„Àâ§¥— ”‡π“∑–‡∫’¬π ßà ‰ª¬—ßºŸ«â “à √“™°“√®—ßÀ«—¥μ“¡¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√„À¡à
·μà∂“â ‡ªìπ∫ÿ§§≈∑’‰Ë ¥â≈ß∫—≠™’√“¬π“¡∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë
Ò (·∫∫ ¥.Úˆ) „Àâ§—¥√“¬°“√®“°∫—≠™’π—Èπ≈ß„π∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ (·∫∫ ¥.Û)
‚¥¬‡¢’¬π∑’Ë‡Àπ◊Õ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√«à“ §—¥√“¬°“√®“°∫—≠™’ (·∫∫ ¥.Úˆ) ·≈â«
·μà°√≥’ àß‰ª¬—ß®—ßÀ«—¥μ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√„À¡à
(Ú) ∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ «√√§ Ò À√◊Õ
¡“μ√“ Ò¯ ·≈â« À√◊Õ∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú „Àâ∑”∫—≠™’
μ“¡ (·∫∫ ¥.ÒÚ) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È àß‰ª¬—ß®—ßÀ«—¥μ“¡¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√„À¡à
®—ßÀ«—¥∑’‰Ë ¥â√∫— °“√·®âß°“√¬â“¬ ∂â“‡ªìπ®—ßÀ«—¥∑’¡Ë ‰‘ ¥â‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√
„Àâ‡°Á∫À≈—°∞“π°“√‚Õππ—Èπ‰«â ·μà∂â“‡ªìπ®—ßÀ«—¥∑’Ë‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ „Àâ‡°Á∫
”‡π“∑–‡∫’¬πÀ√◊Õ≈ß∫—≠™’√“¬π“¡∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò
(·∫∫ ¥.Úˆ) À√◊Õ∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∑À“√°Õß‡°‘π·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú (·∫∫
¥.Ú˜) ‰«â ·≈â«·μà°√≥’
¢âÕ ÛÒ °“√∫—π∑÷°®”Àπà“¬ºŸâ∑’Ë¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√„ÀâªØ‘∫—μ‘¥—ßπ’È
(Ò) ®—ßÀ«—¥∑’Ë‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ ”À√—∫∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∑’Ëª≈¥®“°°Õßª√–®”°“√ „Àâ∫—π∑÷°
À≈—ß∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√„π™àÕß¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√À√◊Õ®”Àπà“¬∫—≠™’√“¬π“¡
∑À“√°Õßª√–®”°“√ ·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈â«·μà°√≥’
”À√—∫∫ÿ§§≈∑’Ë‰¥â≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õμ“¡¡“μ√“ Òˆ «√√§ Ò À√◊Õ
¡“μ√“ Ò¯ ·≈â« À√◊Õ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ®”Àπà“¬∫—≠™’
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°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

∑À“√°Õß‡°‘π À√◊Õ∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∑À“√°Õß‡°‘π·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ·≈â«·μà
°√≥’
(Ú) ®—ßÀ«—¥∑’Ë¡‘‰¥â‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ ”À√—∫∑À“√°Õß
Àπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò À√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∑’Ëª≈¥®“°°Õßª√–®”°“√ ∂â“¡’
∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√∫—≠™’√“¬™◊ÕË ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∑’‰Ë ¥â¬“â ¬¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“∑À“√
(·∫∫ ¥.ÒÒ) À√◊Õ∂â“¡’∫—≠™’ (·∫∫ ¥.ÒÚ) Õ¬Ÿà„Àâ∫—π∑÷°„π™àÕß¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
À√◊Õ™àÕßÀ¡“¬‡Àμÿ·≈â«·μà°√≥’
¢âÕ ÛÚ ®—ßÀ«—¥∑’Ë¡‘‰¥â‡√’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫·®âß°“√¬â“¬
¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‡¢â“¡“ À√◊Õ¬â“¬ÕÕ°‰ª À√◊Õμ“¬ „Àâ·®âßμàÕ — ¥’®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”°“√·∑π
¿“¬„π°”Àπ¥ “¡ ∫‘ «—π §◊Õ∂â“√—∫·®âß°“√¬â“¬‡¢â“¡“ „Àâ ßà ”‡π“∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√
À√◊Õ∫—≠™’μ“¡ (·∫∫ ¥.ÒÚ) ·≈â«·μà°√≥’ ∂â“¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ÕÕ°‰ª À√◊Õμ“¬
„Àâ àß∫—≠™’μ“¡ (·∫∫ ¥.ÒÛ) ∑â“¬∫—π∑÷°π’È
°“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπ‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√
¢âÕ ÛÛ ‡æ◊ËÕ„Àâ°“√√–¥¡æ≈‡ªìπ‰ª¥â«¬§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡·≈–√«¥‡√Á« „Àâ
‡®â“Àπâ “∑’Ë ΩÉ“¬∑À“√‡μ√’ ¬¡°“√≈à «ßÀπâ“‰«â ·≈–∑”§«“¡μ°≈ß°—∫‡®â “Àπâ “∑’Ë ΩÉ“¬
ª°§√Õß∑âÕß∑’Ë„Àâ‡μ√’¬¡∑’Ë®–‡√’¬°√–¥¡‰¥â∑ÿ°¢≥– ‡¡◊ËÕ∂÷ß§√“«®–√–¥¡„ÀâΩÉ“¬∑À“√
—Ëß°“√μ√ßμàÕ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬ª°§√Õß∑âÕß∑’Ë„πμ”·Àπàß„¥ Ê °Á‰¥â ·≈–‡¡◊ËÕ‰¥â —Ëß°“√‰ª
·≈â«μâÕß√’∫·®âßμàÕ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬ª°§√Õß∑âÕß∑’Ëμ”·Àπàß‡Àπ◊Õ¢÷Èπ‰ª„Àâ∑√“∫¥â«¬
¢âÕ ÛÙ °“√‡√’¬°‡¢â“Ωñ°«‘™“∑À“√ À√◊Õ‡¢â“√—∫°“√∑¥≈Õß§«“¡æ√—ßË æ√âÕ¡π—πÈ
∂â“‰¡à„™à„π°√≥’æ‘‡»… „Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬∑À“√∑”§«“¡μ°≈ß°—∫‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬ª°§√Õß
∑âÕß∑’Ë°àÕπ∂÷ß«—π°”Àπ¥Õ¬à“ßπâÕ¬ “¡‡¥◊Õπ

กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 284
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

°“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠„∫ ”§—≠
·∑π©∫—∫∑’Ë™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬
¢âÕ Ûı ®—ßÀ«—¥∑’‡Ë √’¬°§π‡¢â“√—∫√“™°“√·μà‡©æ“–μ”√«® ‰¡à¡À’ πà«¬ — ¥’ À“°
∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∑”„∫ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ ‰¡à
μâÕßÕÕ°„∫ ”§—≠·∑π„Àâ„À¡à ·μà∂â“‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò ∑”Àπ—ß ◊Õ ”§—≠
™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ ®÷ßμâÕßÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠·∑π©∫—∫∑’Ë™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬„Àâ„À¡à
‚¥¬„ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·®âß‰ª¬—ß — ¥’®—ßÀ«—¥∑’Ë∑”°“√·∑π®—¥°“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ
”§—≠·∑π©∫—∫∑’Ë™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ ≈ß™◊ËÕª√–∑—∫μ√“ª√–®”μ”·Àπàß·≈â« àß§◊πºŸâ«à“
√“™°“√®—ßÀ«—¥ ≈ß™◊ËÕª√–∑—∫μ√“μ”·Àπàß·≈–®—¥°“√μàÕ‰ª
¢âÕ Ûˆ ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ∑’Ë‰ªÕ¬Ÿàμà“ß®—ßÀ«—¥™—Ë«§√“«∑”
Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬¢Õ√—∫„À¡à „Àâπ“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë√—∫·®âß
®—¥°“√ Õ∫ «π ∂â“‰¥â§«“¡®√‘ß·≈–∂â“Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠∑’Ë™”√ÿ¥À√◊Õ
Ÿ≠À“¬π—Èπ®—ßÀ«—¥‡ªìπºŸâÕÕ° °Á„Àâ∫Õ°‰ª¬—ßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
‚¥¬ºà“π®—ßÀ«—¥∑’Ë¡“Õ¬Ÿà™—Ë«§√“« ·μà∂â“‡ªìπ„∫ ”§—≠∑’ËÕ”‡¿ÕÕÕ°°Á„Àâ√âÕß¢Õ‰ª¬—ß
π“¬Õ”‡¿Õ∑’Ë‡ªìπ¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√‡¥‘¡‡æ◊ËÕ®—¥°“√ÕÕ°„Àâ
¢âÕ Û˜ ‡ß‘π§à“∏√√¡‡π’¬¡„π°“√ÕÕ°Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠·∑π©∫—∫
∑’Ë™”√ÿ¥À√◊Õ Ÿ≠À“¬ „Àâ‡®â“Àπâ“∑’ËΩÉ“¬ª°§√Õß∑âÕß∑’Ë‡ªìπºŸâ‡√’¬°‡°Á∫
∫—π∑÷° ≥ «—π∑’Ë ˘ ‡¡…“¬π æ.». ÚÙ˘˘
(≈ß™◊ËÕ) æ≈‡Õ° ∂‘μ¬ÿ∑∏°“√
ºŸâ·∑π°√–∑√«ß°≈“‚À¡
(≈ß™◊ËÕ) ».‰∑¬«—≤πå
ºŸâ·∑π°√–∑√«ß¡À“¥‰∑¬
284

กรมจเรทหารบก

โครงสร้างระบบการตรวจเลือกและ
ระบบบัญชีเอกสารการตรวจเลือก

285 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
°“√การตรวจการจั
◊∫ «π Õ∫ดหา«π

·ºπº—ß∑’Ë Ò
·∫∫æ‘¡æå ¥. ∑’Ë„™â‡°’Ë¬«°—∫°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑À“√°Õß‡°‘π

กรมจเรทหารบก

287

°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
คู§Ÿ่มà¡ือ◊Õการปฏิ
บัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจั
หา «π
°“√ ◊∫ «π ดÕ∫

286

·ºπº—ß∑’Ë Ú
“¬°“√§«∫§ÿ¡∑“ß∫—≠™’ ¢Õß∑À“√°Õß‡°‘π ∑À“√°Õßª√–®”°“√·≈–∑À“√°ÕßÀπÿπ
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กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

แบบพิมพ์สายงานสัสดี

่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
287 §Ÿà¡◊Õคู°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจัดหา
°“√
◊∫ «π Õ∫ «π

·∫∫æ‘¡æå “¬ß“π — ¥’
≈”¥—∫
·∫∫æ‘¡æå
Ò. ∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ( ¥.Ò)

Ú. ∫—≠™’√“¬™◊ËÕ§π∑’Ë≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π ( ¥.Ú)

Û. ∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√ ( ¥.Û)
∑∫.ÒÒ-ˆÚ

«—μ∂ÿª√– ß§å
Ò. √—∫≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘πμ“¡
¡. Òˆ, Ò¯, Ò˘
Ú. √—∫·®âß¬â“¬¿Ÿ¡≈‘ ”‡π“ºŸ∑â ¡’Ë “μ—ßÈ ∑”¡“
À“‡≈’È¬ß™’æ‡ªìπ ª√–®” À√◊Õ¡’∑’Ë
Õ¬Ÿà‡ªìπÀ≈—°∞“πμ“¡ ¡. ÒÚ
Ò. ‡ªì π ∫— ≠ ™’ √ “¬ß“π°“√√— ∫ §π≈ß
∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ”À√—∫ºŸâ∑’ËÕ¬Ÿà
„π°”Àπ¥≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
μ“¡ ¡. Òˆ μ—ßÈ ·μà ¡.§. ∂÷ß π‘È ∏.§.
¢Õßªïπ—Èπ
Ú. √“¬ß“π°“√√—∫§π≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π∑’Ëμ°§â“ß ‰¡à‰¥â¡“≈ß∫—≠™’
∑À“√°Õß‡°‘ π æ√â Õ ¡°— ∫ §π‡°‘ ¥
æ.». ‡¥’¬«°—πμ“¡ ¡. Ò¯
Û. √“¬ß“π°“√√—∫§π≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π„À¡àμ“¡ ¡. Ò˘
¢÷Èπ∑–‡∫’¬π‡ªìπ∑À“√°Õßª√–®”°“√
„Àâ·°à
Ò. ºŸâ∑’Ë∂Ÿ°‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π§√“«
μ√«®‡≈◊Õ°
Ú. π»∑. ∑’Ë ”‡√Á®°“√Ωñ°«‘™“∑À“√
™—Èπªï∑’Ë Û ¢÷Èπ‰ª
กรมจเรทหารบก
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

ดหา
§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 288
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

Ù. „∫ ”§—≠ ”À√—∫§π®”æ«°∑’Ë Û
( ¥.Ù) ∑∫.ÒÒ-ˆÛ

292

กรมจเรทหารบก

«—μ∂ÿª√– ß§å
Û. π√. ∑À“√‡¡◊ËÕ¡’Õ“¬ÿ§√∫ Ò¯ ªï
∫√‘∫Ÿ√≥å
Ù. ∑À“√ª√–®”°“√∑’¬Ë ß— ‰¡à‡§¬¢÷πÈ ∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√
ı. §π√âÕß¢Õ‡¢â“°Õßª√–®”°“√°àÕπ
«—πμ√«®‡≈◊Õ°´÷Ëß‡®â“Àπâ“∑’Ë‰¥â√—∫‰«â
ˆ. ºŸ∑â ‡’Ë ¢â“√—∫√“™°“√ μ√. μ“¡¢âÕμ°≈ß
°—∫°√–∑√«ß°≈“‚À¡ ·≈–°√–∑√«ß
°≈“‚À¡ à ß √“¬™◊Ë Õ „Àâ ¢÷È π ∑–‡∫’ ¬ π
°Õßª√–®”°“√
˜. ºŸâ ∑’Ë Õ “ “ ¡— § √‰ª™à « ¬∑”°“√√∫
πÕ°ª√–‡∑»∑’Ë °À. °”Àπ¥
¯. ºŸâ ∑’Ë ∂Ÿ ° ‡√’ ¬ °‡¢â “ Ωñ ° «‘ ™ “∑À“√À√◊ Õ
√–¥¡æ≈ ‚¥¬«‘∏’‡√’¬°Õ¬à“ß∑À“√
„À¡à ∑’Ë √— ∫ √“™°“√μ‘ ¥ μà Õ °— π §√∫
ÒÚ ‡¥◊Õπ·≈â«
˘. ºŸâ ∑’Ë ‡ ¢â “ √— ∫ °“√Ωñ ° ·≈–Õ∫√¡‡ªì π
æ≈Õ“ “æ‘‡»… (Õ“ “ ¡—§√∑À“√
æ√“π)
- ÕÕ°„Àâ · °à ∑ À“√°Õß‡°‘ π ∑’Ë ¡ “‡¢â “
√— ∫ °“√μ√«®‡≈◊ Õ °∑’Ë ¡’ √à “ ß°“¬¬— ß
‰¡à · ¢Á ß ·√ßæÕ∑’Ë ® –√— ∫ √“™°“√„π
¢≥–π—Èπ‰¥â ‡æ√“–ªÉ«¬´÷Ëß®–∫”∫—¥

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

289 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

«—μ∂ÿª√– ß§å

„ÀâÀ“¬¿“¬„π°”Àπ¥ Û «—π‰¡à‰¥â
·≈–°”Àπ¥„Àâ‡ªìπ§π®”æ«°∑’Ë Û
ı. „∫ ”§—≠ ”À√—∫§πæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ - ÕÕ°„Àâ·°à∑À“√°Õß‡°‘π∑’¡Ë “‡¢â“√—∫
À√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑’Ëæ‘°“√∑ÿææ≈¿“æ
√“™°“√∑À“√‰¥â ( ¥.ˆ) ∑∫.ÒÒÀ√◊ Õ ¡’ ‚ √§´÷Ë ß ‰¡à “¡“√∂®–√— ∫
ˆˆ
√“™°“√∑À“√‰¥â
ˆ. À“ß«à“«π”ª≈¥ÕÕ°®“°°Õß
Ò. ∑À“√∑’ËÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√ ∂â“
ª√–®”°“√ ( ¥.˜) ∑∫.ÒÒ-ˆ˜
ª√“°Ø«à“æ‘°“√ ∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ¡’
‚√§´÷Ë ß ‰¡à “¡“√∂®–√— ∫ √“™°“√
∑À“√‰¥â μ“¡∑’√Ë –∫ÿ‰«â„π°Æ°√–∑√«ßœ
°Á„Àâπ”ª≈¥‡ªìπæâπ√“™°“√∑À“√
Ú. μ”√«®∑’ËÕ¬Ÿà„π°Õßª√–®”°“√ ‡™àπ
‡¥’¬«°—∫ Ò.Ò
Û. „π°“√‡√’¬°√–¥¡æ≈ °“√‡√’¬°æ≈
‡æ◊ËÕ∑¥≈Õß§«“¡æ√—Ëßæ√âÕ¡ °“√
‡√’¬°æ≈‡æ◊ËÕΩñ°«‘™“∑À“√ ·≈–°“√
‡√’ ¬ °æ≈‡æ◊Ë Õ μ√«® Õ∫§√“«„¥
∂â“ª√“°Ø«à“ ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ
∑À“√°ÕßÀπÿπºŸâ„¥æ‘°“√ ∑ÿææ≈
¿“æ À√◊Õ¡’‚√§´÷Ëß‰¡à “¡“√∂®–√—∫
√“™°“√∑À“√‰¥â „ Àâ ª ≈¥‡ªì π æâ π
√“™°“√∑À“√
กรมจเรทหารบก

293

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

§Ÿà¡การตรวจการจั
◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 290
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

«—μ∂ÿª√– ß§å

˜. Àπ—ß Õ◊ ”§—≠ ( ¥.¯) ∑∫.ÒÒ-ˆ¯ - „™â„π°“√ª≈¥∑À“√·≈–μ”√«®∑’Ë
√—∫√“™°“√§√∫ °”Àπ¥ÕÕ°®“°
°Õßª√–®”°“√ œ≈œ
¯. „∫ ”§—≠ ( ¥.˘) ∑∫.ÒÒ-ˆ˘ - ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫À“ß«à“«π”ª≈¥ÕÕ°®“°
°Õßª√–®”°“√ ®“° ®∑∫. °æ.∑√.,
°æ.∑Õ. ·≈–∑“ßμ”√«®
Ò. ÕÕ°„Àâ‡ªìπÀ≈—°∞“π·°à∑À“√
À√◊ Õ μ”√«®∑’Ë √— ∫ √“™°“√„π
°Õßª√–®”°“√§√∫°”Àπ¥
μ“¡ æ.√.∫.√—∫√“™°“√∑À“√·≈â«
Ú. ÕÕ°„Àâ · °à ∑ À“√∑’Ë Õ ¬Ÿà „ π°Õß
ª√–®”°“√¬— ß ‰¡à § √∫°”Àπ¥
·μàæ°‘ “√ ∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ¡’‚√§
∑’‰Ë ¡à “¡“√∂®–√—∫√“™°“√∑À“√
‰¥â μâÕßª≈¥æâπ√“™°“√∑À“√
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò
Û. ÕÕ°„Àâ · °à ºŸâ ∑’Ë ¢ Õ√— ∫ Àπ— ß ◊ Õ
”§— ≠ ·∑π©∫— ∫ ∑’Ë ™”√ÿ ¥ À√◊ Õ
Ÿ≠À“¬
˘. „∫√—∫ ( ¥.Ò)
Ò. ‰¡à “¡“√∂ÕÕ°„∫ ”§—≠ ( ¥.˘) „Àâ
·°àº∑Ÿâ ¢’Ë Õ≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π‰¥â∑π—
Ú. ºŸâ · ®â ß ¬â “ ¬∑’Ë Õ ¬Ÿà ™—Ë « §√“«À√◊ Õ ·®â ß
¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
294

กรมจเรทหารบก

่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
291 §Ÿà¡◊Õคู°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจัดหา

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

«—μ∂ÿª√– ß§å

Û. ºŸâ·®âß¢Õ‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕμ—« ™◊ËÕ °ÿ≈
Ù. ºŸ·â ®âßæâπ®“°∞“π–¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π
Ò. Àπ—ß ◊Õ·®âß°“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√ - ‡¡◊ÕË ∑À“√°Õß‡°‘πÀ√◊Õ∑À“√°ÕßÀπÿπ
( ¥.ÒÚ) ∑∫.ÒÒ-˜Ò
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
‡ªìπÀ≈—°∞“π
ÒÒ. ∫—≠™’®”π«π§π∑’Ë®–‡√’¬°‰¥â
- ‡æ◊ËÕ„Àâ ®∑∫. ‰¥â∑√“∫¬Õ¥®”π«π
( ¥.ÒÙ) ∑∫.ÒÒ-˜Ú
∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë ®–‡√’¬°‰¥â·μà≈–ªï
”À√—∫‡ªìπ¢âÕ¡Ÿ≈„π·∫àß‡©≈’Ë¬‡¢â“
Ò. √«∫√«¡¬Õ¥∑À“√°Õß‡°‘ π
Õ“¬ÿ ÚÒ ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å„πªï∑®’Ë –∂Ÿ°
‡√’¬° ·≈–Õ“¬ÿ ÚÚ-Ú˘ ªï∑’Ë
Õ¬Ÿà„π°”Àπ¥‡√’¬°‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ° àßμàÕ — ¥’ ¡∑∫.
À√◊Õ — ¥’ ®∑∫. ∑’Ë ®∑∫. π—Èπ
¢÷Èπμ√ßμàÕ ∑¿. ·≈– º∫.®∑∫.
´÷Ë ß ®— ß À«— ¥ π—È π Ê Õ¬Ÿà „ π‡¢μ
æ◊Èπ∑’Ë¿“¬„π‡¥◊Õπ ¡‘.¬. °àÕπªï
∑’Ë®–‡√’¬°
Ú. ‡¡◊Ë Õ ¡’ ®”π«π∑À“√°Õß‡°‘ π
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‡æ‘Ë¡¢÷ÈπÀ√◊Õ≈¥
≈ß‡°‘π°«à“ ı §π„Àâ àß∫—≠™’
‡ª≈’Ë ¬ π©∫— ∫ „À¡à § √—È ß ÿ ¥ ∑â “ ¬
àßæ√âÕ¡°—∫∫—≠™’‡∑’¬∫®”π«π
∑’Ë®–°–‡√’¬° ( ¥.Òı)
กรมจเรทหารบก
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คู่มือ§Ÿการปฏิ
บัติราชการสายงานจเร “¬ß“π®‡√
à¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
การตรวจการจั
ดหาÕ∫ «π
°“√ ◊∫ «π

292

≈”¥—∫
·∫∫æ‘¡æå
ÒÚ ∫—≠™’‡∑’¬∫®”π«π§π∑’Ë®–°–‡√’¬°
( ¥.Òı) ∑∫.ÒÒ-˜Û

ÒÛ. ∫—≠™’‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π‡¢â“
°Õßª√–®”°“√ ( ¥.Òˆ)
∑∫.ÒÒ-˜Ù

296

กรมจเรทหารบก

«—μ∂ÿª√– ß§å
- „™â‡ªìπ∫—≠™’·®âß¬Õ¥°“√·∫àß‡©≈’Ë¬
®”π«π∑À“√°Õß‡°‘ π ∑’Ë ® – à ß ‡¢â “
°Õßª√–®”°“√ÕÕ°‡ªìπÕ”‡¿Õ Ê
À√◊Õ‡ªìπ«—π Ê ∑’Ë∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
„π®—ßÀ«—¥π—Èπ
Ò. ·®âßº≈°“√·∫àß‡©≈’Ë¬ àß∫—≠™’
§√—ßÈ ·√°‡¡◊ÕË ‰¥â√∫— ∑√“∫®”π«π
∑’ËΩÉ“¬∑À“√¢Õ‡√’¬° (ª√–¡“≥
‡¥◊Õπ ¡.§. ¢Õßªï∑’Ë®–‡√’¬°)
Ú. ‡¡◊Ë Õ ¡’ ®”π«π§π∑’Ë ® –‡√’ ¬ °‰¥â
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ À√◊Õ≈¥
≈ß‡°‘π°«à“ ı §π àß∫—≠™’
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß©∫—∫„À¡à
Û. ‡¡◊ËÕΩÉ“¬∑À“√¢Õ≈¥À√◊Õ‡æ‘Ë¡
®”π«π§π∑’Ë¢Õ‡√’¬° àß‡ª≈’Ë¬π
©∫—∫„À¡à
- „™â‡ªìπ∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∑À“√°Õß‡°‘π
∑’Ë∂Ÿ°‡√’¬°‡¢â“°Õßª√–®”°“√·μà≈–
æ.». ∑’Ë∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
Ò. ∑À“√°Õß‡°‘πÕ“¬ÿ ÚÒ ªï∫√‘∫√Ÿ ≥å
„πªï ∑’Ë ® –‡√’ ¬ °‡¢â “ μ√«®‡≈◊ Õ °
§— ¥ √“¬™◊Ë Õ ÕÕ°¡“®“°∫— ≠ ™’
∑À“√°Õß‡°‘ π ·≈–∑À“√°Õß
Àπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ( ¥.Ú˜)

293 §Ÿà¡◊Õคู°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจั
°“√
◊∫ «π Õ∫ดหา«π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

«—μ∂ÿª√– ß§å

Ú. ∑À“√°Õß‡°‘ π Õ“¬ÿ ÚÚ ∂÷ ß
Ú˘ ªï §—¥√“¬™◊ËÕÕÕ°¡“®“°
∫— ≠ ™’ ‡ √’ ¬ °∑À“√°Õß‡°‘ π ‡¢â “
°Õßª√–®”°“√ ( ¥.Òˆ) ∑’Ë∑”
°“√μ√«®‡≈◊Õ°§√—Èß ÿ¥∑â“¬
Û. ‡ªì π ‡Õ° “√„™â ∫— π ∑÷ ° º≈°“√
μ√«®‡≈◊Õ°¢Õß§≥–°√√¡°“√
μ√«®™ÿ¥≈– Ò «—π
ÒÙ. ∫—≠™’μ√«®‡≈◊Õ°§π‡¢â“°Õßª√–®”°“√ - „™â‡ªìπ∫—≠™’√“¬ß“πº≈°“√μ√«®‡≈◊Õ°
( ¥.Ò˜) ∑∫.ÒÒ-˜ı
‚¥¬≈–‡Õ’¬¥ μ“¡∫—≠™’‡√’¬°∑À“√
°Õß‡°‘π‡¢â“°Õßª√–®”°“√ ( ¥.Òˆ)
·μà≈–«—π∑’Ë∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°
Òı. ∫—≠™’§π∑’Ë àß‡¢â“°Õßª√–®”°“√
- „™â‡ªìπ∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∑À“√°Õß‡°‘π
( ¥.Ò¯) ∑∫.ÒÒ-˜ˆ
∑’‰Ë ¥â¢π÷È ∑–‡∫’¬π °Õßª√–®”°“√·≈â«
- „™â„π°“√ —Ëß¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π¥—ßπ’È
Òˆ. ∫—≠™’ —Ëß¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π
( ¥.Ò˘) ∑∫.ÒÒ-˜˜
Ò. ¬°‡«â π ‰¡à μâ Õ ß‡¢â “ √— ∫ √“™°“√
∑À“√°Õßª√–®”°“√
Ú. ¬°‡«âπ‰¡à‡√’¬°‡¢â“°Õßª√–®”
°“√„π¬“¡ª°μ‘
Û. ºà Õ πº— π ‰¡à μâ Õ ß¡“‡¢â “ √— ∫ °“√
μ√«®‡≈◊Õ°
Ù. ºà Õ πº— π ‰¡à à ß ‡¢â “ °Õßª√–®”
°“√„π§√“«∑’Ë¡’§πæÕ

กรมจเรทหารบก
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ือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿà¡คู◊Õ่ม°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 294
การตรวจการจัดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫
·∫∫æ‘¡æå
Ò˜. ∫—≠™’¬°‡«âπÀ√◊ÕºàÕπº—π
( ¥.Ú) ∑∫.ÒÒ-˜¯

Ò¯. ∫—≠™’®”π«π∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ( ¥.ÚÒ)
∑∫.ÒÒ-˜˘
Ò˘. ∫—≠™’®”π«π∑À“√°Õß‡°‘π ( ¥.ÚÚ)
∑∫.ÒÒ-¯
Ú. ∫—≠™’®”π«π∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ( ¥.ÚÛ)
∑∫.ÒÒ-¯Ò
ÚÒ. ∫—≠™’®”π«π∑’Ë¡‘‰¥â√—∫√“™°“√
( ¥.Úˆ) ∑∫.ÒÒ-¯Ù

-

-

-

-

ÚÚ. ∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∑À“√°Õß‡°‘π·≈–∑À“√ °ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ú ( ¥.Ú˜)
∑∫.ÒÒ-¯ı
298

กรมจเรทหารบก

«—μ∂ÿª√– ß§å
„™â‡¡◊ËÕ‰¥â·®âß„Àâ
Ò. ¬°‡«âπ‰¡àμâÕß‡¢â“√—∫√“™°“√
∑À“√°Õßª√–®”°“√
Ú. ¬°‡«âπ‰¡à‡√’¬°‡¢â“°Õßª√–®”
°“√„π¬“¡ª°μ‘
Û. ºàÕπº—π‰¡àμâÕß¡“‡¢â“√—∫°“√
μ√«®‡≈◊Õ°
Ù. ºàÕπº—π‰¡à ßà ‡¢â“°Õßª√–®”°“√
„π§√“«∑’Ë¡’§πæÕ
„™â„π°“√√“¬ß“π¬Õ¥∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ªï≈–§√—Èß μ—¥¬Õ¥„π
‘Èπ‡¥◊Õπ ¡’.§.
„™â„π°“√√“¬ß“π¬Õ¥∑À“√°Õß‡°‘π
ªï≈–§√—Èß μ—¥¬Õ¥„π ‘Èπ‡¥◊Õπ ¡’.§.
„™â„π°“√√“¬ß“π¬Õ¥∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ªï≈–§√—Èß μ—¥¬Õ¥
„π ‘Èπ‡¥◊Õπ ¡’.§.
„™â„π√“¬°“√®”π«π«—π∑’¢Ë “â √“™°“√
— ¥’ ≈“ªÉ«¬ ≈“°‘® ≈“Õÿª ¡∫∑
·≈–¢“¥√“™°“√ª√–®”‡¥◊Õπ
§—¥√“¬™◊ÕË ºŸ∑â ≈’Ë ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π
μ“¡∑’ËÕ”‡¿Õ‰¥â àß∫—≠™’√“¬™◊ËÕ§π
∑’Ë≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π ( ¥.Ú)

่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
295 §Ÿà¡◊Õคู°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจัดหา

°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

«—μ∂ÿª√– ß§å

¡“„Àâμ“¡ æ.». ‡°‘¥ ·μà≈–Õ”‡¿Õ
§—¥√“¬™◊ËÕ·¬°‡ªìπμ”∫≈ Ê
ÚÛ. ∫—≠™’√—∫Àπ—ß ◊Õ ”§—≠À√◊Õ„∫ ”§—≠ Ò. ‡ªì π À≈— ° ∞“π„π°“√√— ∫ Àπ— ß ◊ Õ
( ¥.Ú¯) ∑∫.ÒÒ-¯ˆ
”§—≠∑À“√°ÕßÀπÿπª√–‡¿∑∑’Ë Ò
∑’Ë àß‰ª„Àâ — ¥’Õ”‡¿Õ À√◊ÕÀπà«¬
∑À“√‡ªìπºŸâ¡Õ∫„Àâ‡®â“μ—«√—∫
Ú. ‡ªì π À≈— ° ∞“π„π°“√√— ∫ „∫ ”§— ≠
ª≈¥æâ π √“™°“√∑À“√∑’Ë à ß ‰ª„Àâ
— ¥’Õ”‡¿Õ‡ªìπºŸâ¡Õ∫„Àâ‡®â“μ—«√—∫
ÚÙ. ∫—≠™’ª≈¥¬â“¬ª√–‡¿∑ ( ¥.Ú˘)
- „™â ”À√— ∫√“¬ß“π°“√ª≈¥∑À“√
∑∫.ÒÒ-¯˜
°Õßª√–®”°“√‡ªìπ∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ò ·≈–ª√–‡¿∑∑’Ë Ú „Àâ
— ¥’ ¡∑∫. À√◊Õ — ¥’ ®∑∫. ∑’Ë
®∑∫. π—Èπ¢÷Èπμ√ß ∑¿. ºŸâ‡°Á∫√—°…“
∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√¢Õß∑À“√
°Õßª√–®”°“√„π‡¢μæ◊È π ∑’Ë ‡ æ◊Ë Õ
∫—π∑÷°ª≈¥„π∑–‡∫’¬πμ√ß°—π
Úı. ∫—≠™’®”Àπà“¬μ“¬ ( ¥.Û)
- „™â ”À√—∫√“¬ß“πμàÕ — ¥’ ¡∑∫.
∑∫.ÒÒ-¯¯
À√◊Õ — ¥’ ®∑∫. ∑’Ë ®∑∫. π—Èπ¢÷Èπ
μ√ßμàÕ ∑¿. ‡¡◊ËÕ∑À“√°ÕßÀπÿπ
ª√–‡¿∑∑’Ë Ú ∑’Ë ª ≈¥®“°°Õß
ª√–®”°“√μ“¬‡æ◊ËÕ∫—π∑÷°∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√‰«âμ√ßπ—Èπ
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿà¡คูการตรวจการจั
◊Õ่มือ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 296
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

Úˆ. ∫—≠™’§πÕ“¬ÿ§√∫Õ“¬ÿ ˆ ªï
( ¥.ÛÒ) ∑∫.ÒÒ-¯˘
Ú˜.

Ú¯.

Ú˘.
Û.
ÛÒ.

ÛÚ.

«—μ∂ÿª√– ß§å

- „™â„π°“√√“¬ß“π — ¥’ ¡∑∫. À√◊Õ
— ¥’ ®∑∫. ∑’®Ë ∑∫. π—πÈ ¢÷πÈ μ√ß ∑¿.
‡¡◊ËÕ‰¥â∑”≈“¬∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”
°“√ºŸâ∑’Ë¡’Õ“¬ÿ§√∫ ˆ ªï∫√‘∫Ÿ√≥å
√“¬ß“π°“√¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“∑À“√
- „™â„π°“√√“¬ß“π — ¥’ ¡∑∫. À√◊Õ
°ÕßÀπÿπ ( ¥.ÛÚ) ∑∫.ÒÒ-˘
— ¥’ ®∑∫. ∑’Ë®∑∫. π—Èπ¢÷Èπμ√ß ∑¿.
‡¡◊ËÕ¡’∑À“√°ÕßÀπÿπ¬â“¬¿Ÿ¡‘≈”‡π“
∑À“√‡¢â“¡“Õ¬Ÿà„π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë
∫—≠™’√“¬™◊ËÕ∑À“√°Õßª√–®”°“√ - „™â§—¥√“¬™◊ËÕ∑À“√°Õßª√–®”°“√
∑’ËÀπ’√“™°“√ ( ¥.ÛÛ) ∑∫.ÒÒ∑’Ë À π’ √ “™°“√μ“¡∑’Ë À πà « ¬∑À“√
˘Ò
À√◊Õ ®∑∫. ·®âß¡“„Àâμ‘¥μ“¡μ—«
àß —ß°—¥
ªÑ“¬ªî¥ª°‡°Á∫∑–‡∫’¬π°Õßª√–®”°“√
( ¥.ÛÙ) ∑∫.ÒÒ-˘Ú
À¡“¬‡√’¬°‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√
- „™â„π°“√‡√’¬°∑À“√°Õß‡°‘π„Àâ¡“
( ¥.Ûı)
‡¢â “ √— ∫ °“√μ√«®‡≈◊ Õ °‡ªì π ∑À“√
°Õßª√–®”°“√ª√–®”ªï
„∫ ”§—≠¬°‡«âπºŸâ°√–∑”°‘®„π
- ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡à
»“ π“ ( ¥.Ûˆ)
‡√’ ¬ °‡¢â “ °Õßª√–®”°“√„π¬“¡
ª°μ‘ μ“¡ æ.√.∫. √—∫√“™°“√∑À“√
æ.». ÚÙ˘˜ ¡. ÒÙ (Ú)
„∫ ”§—≠¬°‡«âπ§√Ÿ ( ¥.Û˜)
- ÕÕ°„Àâ·°àºŸâ∑’Ë‰¥â√—∫°“√¬°‡«âπ‰¡à
‡√’¬°‡¢â“°Õßª√–®”°“√„π¬“¡ª°μ‘
μ“¡ æ.√.∫. √—∫√“™°“√∑À“√ æ.».
ÚÙ˘˜ ¡. ÒÙ (ı)
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กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

297 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√
การตรวจการจั
ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

«—μ∂ÿª√– ß§å

ÛÛ. ª√–°“» (≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π)
¥.Û¯

- ª√–°“»„Àâ™“¬∑’Ë¡’ —≠™“μ‘‰∑¬‰ª
≈ß∫—≠™’∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ‡¡◊ËÕ
¡’ Õ “¬ÿ § √∫°”Àπ¥ ª√–°“»π’È
°√–∑”„π‡¥◊Õπ °.¬. ∑ÿ°ªï ªî¥‰«â ≥
∑’Ë«à“°“√Õ”‡¿Õ·≈–∑’Ë‡ªî¥‡º¬μ“¡
™ÿ¡πÿ¡™π„π∑âÕß∑’Ëπ—Èπ °—∫ àß„Àâ
°”π—πºŸâ„À≠à∫â“π‰ª·®âß√“…Æ√„π
∑âÕß∑’Ë¢Õßμπ∑√“∫¥â«¬
ÛÙ. ª√–°“» (√—∫À¡“¬‡√’¬°) ( ¥.Û˘) - ª√–°“»„Àâ∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë¡’Õ“¬ÿ
¬à“ß‡¢â“ ÚÒ ªï „πæÿ∑∏»—°√“™π—Èπ
‰ª· ¥ßμπ‡æ◊Ë Õ √— ∫ À¡“¬‡√’ ¬ °∑’Ë
Õ”‡¿Õμ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬
ª√–°“»π’È ° √–∑”„π‡¥◊ Õ π μ.§.
∑ÿ ° ªï ªî ¥ ‰«â ≥ ∑’Ë «à “ °“√Õ”‡¿Õ
·≈–∑’Ë‡ªî¥‡º¬μ“¡™ÿ¡πÿ¡™π„π∑âÕß
∑’Ëπ—Èπ °—∫ àß„Àâ°”π—πºŸâ„À≠à∫â“ππ”
‰ª·®â ß ·°à √ “…Æ√„π∑â Õ ß∑’Ë ¢ Õß
μπ∑√“∫¥â«¬
Ûı. À¡“¬π—¥‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√
- ÕÕ°„Àâ·°à∑À“√°Õß‡°‘π∑’Ë∂Ÿ°‡¢â“
( ¥.Ù)
°Õßª√–®”°“√„π«— π μ√«®‡≈◊ Õ °
‡æ◊ËÕπ—¥À¡“¬„Àâ¡“√“¬ß“πμ—«‡¢â“
√—∫√“™°“√∑À“√°Õßª√–®”°“√
กรมจเรทหารบก
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การปฏิบัติราชการสายงานจเร
§Ÿà¡คู◊Õ่มือ°“√μ√«®√“™°“√„π
“¬ß“π®‡√ 298
การตรวจการจัดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

Ûˆ. Àπ—ß Õ◊ ºàÕπº—π°“√μ√«®‡≈◊Õ°
‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√ ( ¥.ÙÒ)

Û˜. Àπ—ß ◊Õ√“¬™◊ËÕ¢Õπ”μ—«¢÷Èπ∑–‡∫’¬π
°Õßª√–®”°“√·≈–π”ª≈¥
( ¥.ÙÚ) ∑∫.ÒÒ-˘Û

Û¯. „∫√—∫√Õßº≈°“√μ√«®‡≈◊Õ°∑À“√
°Õß‡°‘π‡¢â“√—∫√“™°“√∑À“√
°Õßª√–®”°“√ ( ¥.ÙÛ)
∑∫.ÒÒ-Ò¯
302

กรมจเรทหารบก

«—μ∂ÿª√– ß§å
- ÕÕ°„Àâ·°à∑À“√°Õß‡°‘π∑’¢Ë ÕºàÕπº—π
‰ª»÷°…“«‘™“ ≥ μà“ßª√–‡∑» μ“¡
æ.√.∫.√— ∫ √“™°“√∑À“√ æ.».
ÚÙ˘˜ ¡. Ú˜ (Ú)
- ‡¡◊Ë Õ π”μ— « ∑À“√°Õß‡°‘ π ∑’Ë ”‡√Á ®
«‘™“∑À“√μ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√
à ß ‡ √‘ ¡ °“√Ωñ ° «‘ ™ “∑À“√μ“¡
À≈— ° Ÿ μ √°“√Ωñ ° «‘ ™ “∑À“√μ—È ß ·μà
™—Èπªï∑’Ë Ò ¢÷Èπ‰ª ¢÷Èπ∑–‡∫’¬π°Õß
ª√–®”°“√·≈–π”ª≈¥‡ªì π ∑À“√
°ÕßÀπÿπμàÕ
Ò. ΩÉ “ ¬ — ¥’ ¡∑∫. À√◊ Õ ΩÉ “ ¬
°“√ — ¥’ ®∑∫. ∑’Ë ®∑∫. π—Èπ
¢÷È πμ√ß ∑¿. ´÷Ëß ¡’ Àπâ “∑’Ë ¢÷Èπ
∑–‡∫’ ¬ π°Õßª√–®”°“√·∑π
·ºπ° — ¥’ ®— ß À«— ¥ ¿Ÿ ¡‘ ≈”‡π“
∑À“√
Ú. ·ºπ° — ¥’ ®— ß À«— ¥ ¿Ÿ ¡‘ ≈”‡π“
∑À“√
Ò. ÕÕ°„Àâ·°à∑À“√°Õß‡°‘π∑’¡Ë “‡¢â“√—∫
°“√μ√«®‡≈◊Õ°ª√–®”ªï∑ÿ°π“¬ „π
«—π∑”°“√μ√«®‡≈◊Õ°‡ªìπÀ≈—°∞“π
«à“‰¥âºà“π°“√μ√«®‡≈◊Õ°·≈â«

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

299 §Ÿà¡◊Õ°“√μ√«®√“™°“√„π
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ดหา
°“√ ◊∫ «π Õ∫ «π

≈”¥—∫

·∫∫æ‘¡æå

Û˘. „∫· ¥ßμπ‡æ◊ËÕ≈ß∫—≠™’∑À“√
°Õß‡°‘π ( ¥.ÙÙ)

«—μ∂ÿª√– ß§å
Ú. ÕÕ°‡ªìπ„∫·∑π©∫—∫∑’Ë™”√ÿ¥À√◊Õ
Ÿ≠À“¬ ·¬°‡ªìπÕ’°‡≈à¡Àπ÷Ëßμà“ß
À“°‰¡àμ—¥ªï
- ‡¡◊Ë Õ ‰ª· ¥ßμπ‡æ◊Ë Õ ¢Õ≈ß∫— ≠ ™’
∑À“√°Õß‡°‘π∑’ËÕ”‡¿Õ

กรมจเรทหารบก
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